
 

TREBALL FI DE GRAU 

 

Disseny d’una pràctica educativa per al taller mecànic 

de l’ESEIAAT, a partir de la revalorització d’un residu 

per obtenir una peça funcional final. 
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1. Introducció 

En aquest apartat es trobarà tota aquella informació addicional al treball, com ara 

normatives, i fitxes de seguretat. 
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2. Normatives de seguretat 

 



EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL (EPI’s) 

STANDARD  
  

TIPUS D’EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) REFERÈNCIA 
 

1 de 7 

Com a informació prèvia, veure la IdP 007 “EPI’s Equips de Protecció Individual” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-operatius. 
 

ULLERES DE PROTECCIÓ PER A RISCOS QUÍMICS I MECÀNICS 004 – 0N1631 
Ulleres de policarbonat amb tractament antientelament i 
antirratllament, per a la protecció enfront a riscos químics i mecànics. 
Nivells de protecció: 
 Classe de protecció 2 – 1.2: protecció ultraviolats – Nivell 

d’ombrejat del filtre (els valors poden variar de 1.2 a 5. A major 
nivell, menor percentatge de transmissió lumínica) 

 Classe òptica 1 (pot ser 1, 2 ó 3. el codi 1 indica la millor de les 
qualitats òptiques) 

 Resistència mecànica F a l’impacte de partícules a baixa energia 
 Categoria d’EPI: Cat. II 

 
Per a més informació veure la IdP 011 – “EPI’s Protectors Ocular i Facials” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

PANTALLA FACIAL ABATIBLE 102 – RELRSI 
Protecció enfront a riscs per esquitxades químiques i/o mecàniques. 
Nivells de protecció: 
 Classe de protecció 3 – 1.2: protecció ultraviolats sense alteració 

de colors – Nivell d’ombrejat del filtre (els valors poden variar de 
1.2 a 5. A major nivell, menor percentatge de transmissió 
lumínica) 

 Classe òptica 1 (pot ser 1, 2 ó 3. el codi 1 indica la millor de les 
qualitats òptiques) 

 Resistència mecànica F a l’impacte de partícules a baixa energia 
 Resistència a l’arc elèctric de curtcircuit 8 
 Resistència a l’entelament N 
 Categoria d’EPI: Cat. II 

 
Per a més informació veure la IdP 011 – “EPI’s Protectors Ocular i Facials” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

GUANTS REUTILITZABLES PER A PRODUCTES QUÍMICS 402 – A6750L 

Guants de nitril per a la protecció enfront a una amplia gamma de 
productes químics (dissolvents, bases olioses, etc.), així com per a 
operacions de desengreixar. Espessor 0.38 mm. i longitud 330 mm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
4 1 0 2  

 Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  
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GUANTS D’UN SOL ÚS PER A PRODUCTES QUÍMICS 004 – 0K4181 

Guants de nitril per a la protecció enfront a una amplia gamma de 
productes químics. Més resistent a la perforació que els guants de 
làtex o de vinil. 
Elevada resistència al tall i ofereix protecció òptima enfront a 
esquitxades de productes químics irritants. Espessor 0,1 mm. i 
longitud aprox. 240 mm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

  Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

GUANTS DE NEOPRÈ PER A PRODUCTES QUÍMICS 4022950085 

Guants de neoprè flocat per a la protecció enfront a una amplia 
gamma de productes químics (acetonitril, fenol, hexà, àcids diluïts, 
trietanolamina, etc.). Ideal en condicions de baixa temperatura. 
Espessor 0.75 mm. i longitud 330 mm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
3 1 2 1   Cat. III 

 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

GUANTS PER A RISCOS MECÀNICS 004 – 0K9631 

Guants de Kevlar per a la protecció enfront riscos mecànics, talls i 
punxades. 
Elevada flexibilitat i agafament. Es poden rentar. 
Longitud total aprox. 25 cm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
2 5 4 4 Cat. II 

 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 
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GUANTS TÈRMICS PER A ESTUFES, MUFLES I ABSORCIÓ ATÒMICA 330 – FBIV09 

Guants per a la protecció enfront a riscos tèrmics fins a 350 ºC 
Longitud: 330 mm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
2 5 4 X 

 
4 3 4 1 X X Cat. II 

 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

GUANTS DE NITRIL PER A AUTOCLAUS 402 – 391229 

Protecció enfront a riscos tèrmics en la manipulació d’autoclaus. 
Resistent a combustibles, lubricants, àcids, dissolvents i molts altres 
productes químics. Longitud: 310 mm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
4 1 1 1    

X 1 X X X X Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

PROTECTOR AUDITIU AMB ARC DE SUBJECCIÓ 004 – 0A3441 

Taps per a la protecció de riscos per l’exposició al soroll, reutilitzables 
i intercambiables 
Nivells de protecció: 
 SNR = 23 dB 
 H = 25 dB, M = 19 dB, L = 17 dB 
 Categoria d’EPI: Cat. II 

 
Per a més informació veure la IdP 013 “EPI’s Protectors Auditius” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 
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MASCARETA PER A LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 004 – 0C2721 

Mascareta autofiltrant amb filtres integrats per a partícules, gasos i 
vapors. La vàlvula parabòlica de baixa resistència facilita la ventilació 
i evita l’acumulació de calor a l’interior de la mascareta. 
Nivells de protecció: 
 Protecció enfront a gasos i vapors orgànics (punt d’ebullició 

superior a 65 ºC), inorgànics i gasos àcids fins a 10xVLA o 
1000ppm, qualsevol que sigui el valor menor. Partícules fins a 
50xVLA 

 Filtre FFPABEIP3 
 Categoria d’EPI: Cat. III 

 
(VLA (Valor Límit Ambiental): concentració màxima d’una substància en suspensió en 
el aire per sota de la qual quasi tots els treballadors poden estar exposats sense patir 
efectes adversos per a la seva salut) 
 
Per a més informació veure la IdP 012 “EPI’s Protectors Respiratoris” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

MASCARETA PER A PARTÍCULES SÒLIDES I LÍQUIDES 004 – 0L1591 

Mascareta autofiltrant per a tasques on es generen partícules sòlides 
i/o líquides. Útil també per a la protecció enfront a partícules líquides 
en el transvasament de nitrogen líquid. 
Nivells de protecció: 
 Protecció enfront partícules sòlides i líquides fins a 12xVLA 
 Filtre FFP2 
 Categoria d’EPI: Cat. III 

 
(VLA (Valor Límit Ambiental): concentració màxima d’una substància en suspensió en 
el aire per sota de la qual quasi tots els treballadors poden estar exposats sense patir 
efectes adversos per a la seva salut) 
 
Per a més informació veure la IdP 012 “EPI’s Protectors Respiratoris” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

GUANTS PER A TREBALLS DE SOLDADURA 423 – 206BFT 

Guants per a la protecció de projeccions de partícules en treballs de 
soldadura. Espessor 1.4 mm. i longitud 380 mm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
3 2 4 3 

 
4 1 X X 4 X Cat. II 

 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  
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MANDIL PER A TREBALLS DE SOLDADURA 423 – 00452A 
Mandil per a la protecció de projeccions de partícules en treballs de 
soldadura. Mides: 60 x 90 cm. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 Cat. II 
 
Per a més informació veure la IdP 014 “EPI’s Roba de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

POLAINES PER A TREBALLS DE SOLDADURA 423 – 00453A 
Protecció enfront projeccions de partícules en treballs de soldadura. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 Cat. II 
 
Per a més informació veure la IdP 014 “EPI’s Roba de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

PANTALLA VARIABLE PER A TREBALLS DE SOLDADURA 1733801102 
Pantalla optoelèctrica alimentada por cèl·lules solars per a treballs de 
soldadura MIG, MAG, elèctrode, TIG (corrent > 20A) 
Nivells de protecció: 
 En mode clar: grau 4 
 En mode fosc: grau ajustable entre 10 – 11 i 11 – 12 
 Pantalla de protecció de ultraviolats permanent 14 
 Qualitat òptica i dispersió de la llum: classe 1 
 Protecció enfront la humitat: IP 67 

Per a més informació veure la IdP 011 – “EPI’s Protectors Ocular i Facials”  i la FNS 010 
“Selecció i ús de filtres per a soldadures” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  

MASCARETA PER A TREBALLS DE SOLDADURA 387 – 892297 
Mascareta per a treballs de soldadura (MIG, TIG, fil d’estany, etc.) 
Nivells de protecció: 
 Protecció enfront a fums de soldadura. Resistent a guspires de 

soldadura. Protegeix enfront a partícules sòlides i líquides fins a 
12xVLA i contra l’ozó. 

 Filtre FFP2 
 Categoria d’EPI: Cat. III 

(VLA (Valor Límit Ambiental): concentració màxima d’una substància en suspensió en 
el aire per sota de la qual quasi tots els treballadors poden estar exposats sense patir 
efectes adversos per a la seva salut) 
Per a més informació veure la IdP 012 “EPI’s Protectors Respiratoris” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 
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GUANTS PER A TREBALLS EN AMBIENTS FREDS 423 – 0412FT 
Guant de cuir folrat amb Thinsulate. Longitud: 260 mm; Espessor: 1.3 
mm. Utilització en ambients freds, combinada amb una bona 
resistència a la punxada. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

 
3 1 3 4  Cat. III 

 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

GUANTS PER A LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES CRIOGÈNICS 004 – 009291 
Protecció enfront a treballs amb temperatures molt baixes (productes 
criogènics, etc.). Temperatura de treball entre -160 ºC i +150 °C. 
Longitud: 36 cm. No submergir en nitrogen líquid. 
Nivells de protecció: 

CATEGORIA 
DE L’EPI 

  Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 

 

MANDIL PER A LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES CRIOGÈNICS 004 – 005261 

Mandil impermeable de protecció enfront la manipulació de productes 
criogènics. Protegeix el tors i les cames de projeccions i esquitxades 
de líquids criogènics. Longitud: 1070 mm. 
 
Per a més informació veure la IdP 014 “EPI’s Roba de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius 
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GUANTS PER A TREBALLS ELÈCTRICS. CLASSE 00 173 – 190309 
Protecció enfront a treballs de baixa tensió. Categoria AZMC. 
Tensió màxima d’ús: 500V; Longitud: 360 mm; Espessor: 0.6 mm 
Nivells de protecció: Categoria d’EPI: Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  

GUANTS PER A TREBALLS ELÈCTRICS. CLASSE 0 173 – 190709 
Categoria RC. 
Tensió màxima d’ús: 1000V; Longitud: 360 mm; Espessor: 1 mm 
Nivells de protecció: Categoria d’EPI: Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  

GUANTS PER A TREBALLS ELÈCTRICS. CLASSE 1 173 – 191209 
Categoria RC. 
Tensió màxima d’ús: 7500V; Longitud: 360 mm; Espessor: 1.5 mm 
Nivells de protecció: Categoria d’EPI: Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  

GUANTS PER A TREBALLS ELÈCTRICS. CLASSE 2 173 – 192109 
Categoria RC. 
Tensió màxima d’ús: 17000V; Longitud: 360 mm; Espessor: 2.3 mm 
Nivells de protecció: Categoria d’EPI: Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  

GUANTS PER A TREBALLS ELÈCTRICS. CLASSE 3 173 – 193109 
Categoria RC. 
Tensió màxima d’ús: 26000V; Longitud: 360 mm; Espessor: 2.9 mm 
Nivells de protecció: Categoria d’EPI: Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  

GUANTS PER A TREBALLS ELÈCTRICS. CLASSE 4 173 – 194110 
Categoria RC. 
Tensió màxima d’ús: 36000V; Longitud: 360 mm; Espessor: 3.4 mm 
Nivells de protecció: Categoria d’EPI: Cat. III 
 
Per a més informació veure la IdP 009 – “EPI’s Guants de Protecció” a través del web 
https://www.upc.edu/prevencio/fes_prevencio/en-el-teu-lloc-de-treball/procediments-
operatius  
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DESCRIPCIÓ DEL TREPANT 
El trepant és una màquina – eina que utilitza una eina monotall, el moviment principal de la qual és rotatori. La característica 
principal del trepant és que la peça roman estacionària durant el mecanitzat i tots els moviments de generació s’apliquen a 
l’eina. Amb el nom genèric de trepatge es coneix al conjunt d’operacions de mecanitzat que poden efectuar-se a la màquina – 
eina denominada trepant. El trepatge permet realitzar trepats o orificis a la peça, paral·lels a l’eix de rotació de l’eina. 
El moviment principal en el trepatge és de rotació, i el porta l’eina. Els moviments d’avanç i penetració són rectilinis i 
coincidents, i també els porta l’eina. 
Del motor d’accionament parteix la cadena cinemàtica de transmissió (corretges, engranatges, rodes de fricció, etc.) que 
permet la transmissió de la potència al moviment principal de rotació de l’eina. Aquesta rotació es realitza al voltant de l’eix 
principal o “husillo” de la màquina, que és vertical. El trepant permet un desplaçament manual i paral·lel al mencionat eix, 
necessari per a que l’eina pugui realitzar els desplaçaments d’avanç i de penetració. La subjecció de l’eina sol ser mitjançant 
un portabroques, amb un sistema de funcionament similar al plat de garres empleat al torn. 
A l’extrem oposat al portabroques, es troba la taula de recolzament on es subjecta la peça que ha de ser trepada. La posició 
de la taula pot ser regulada en altura com una operació prèvia al trepatge pròpiament dita, permetent d’aquesta manera, el 
treball amb peces de diferents mides. 
Tots aquests elements són solidaris a una bancada que permet la fixació de la màquina – eina al terra i proporciona rigidesa 
estructural a cada un d’ells.  

 

RECOMANACIONS GENERALS 
1. Les politges i corretges de transmissió dels trepants han d’estar protegides per cobertes. 
2. El circuit elèctric del trepant ha d’estar connectat a terra. El quadre elèctric al que estigui connectada la màquina ha 

d’estar proveït d’un interruptor diferencial de sensibilitat adient. 
3. És convenient que la carcassa de protecció de les politges i corretges estigui proveïda d’un interruptor que impedeixi la 

posta en marxa del trepant quan la protecció no estigui tancada. 
4. S’haurà d’instal·lar un interruptor o dispositiu de parada d’emergència, a l’abast immediat de l’operari. 
5. Totes aquelles operacions de neteja, manteniment, comprovacions, etc., s’hauran de realitzar amb el trepant aturat 

(retirar una peça, eliminar llimadures, comprovar mides, etc.).  
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 
 

1. Quan es treballi amb el trepant s’utilitzaran ulleres o pantalles de protecció contra impactes, sobre tot quan es treballin materials durs, 
fràgils o trencadissos. 

2. En les operacions d’afilament de broques s’haurà d’utilitzar també protecció ocular. 
3. Si malgrat tot, alguna vegada se li introduís un cos estrany en un ull, compte!, no ho refregui, pot provocar-se una ferida. Netegi’l de 

manera abundant amb aigua neta, cobreixi’l amb una gasa fixant-la amb esparadrap i acudeixi al centre assistencial més proper. 
4. Les llimadures produïdes durant el trepat, mai s’han de retirar amb la mà. 
5. Per retirar les llimadures soltes s’ha d’utilitzar un raspall o una escombreta. Per les llimadures llargues i tallants s’utilitzarà un ganxo amb 

cassoleta guardamans.  
6. Si es treballa amb peces pesades, s’utilitzarà calçat de seguretat que protegeixi contra la caiguda d’aquestes. 
7. Per treballar en el trepant s’ha de portar roba ajustada, amb les mànigues per sobre del colze arremangades cap en dins. Si es porten 

mànigues llargues, aquestes han d’anar ben cenyides als canells mitjançant elàstics en lloc de botons, i no ser folgades.  
8. En el trepant no s’haurà de treballar portant anells, rellotges, polseres, cadenes al coll, corbates, bufandes, o cinturons solts.  
9. En els treballs amb trepants és molt perillós portar cabells llargs i solts, que s’hauran de recollir sota una gorra o peça similar. En 

qualsevol cas s’ha de tenir compte en no apropar el cap a l’eix que gira. 
 

 

 

NOTA: La utilització de guants durant l’operació de trepat pot donar lloc a accidents. Per tant, es recomana no utilitzar guants mentre el trepant 
estigui en marxa. Poden utilitzar-se guants de goma fina, amb les puntes dels dits retallades fins la segona falange. 
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ABANS DE TREPAJAR DURANT EL TREPATGE 

Abans de posar el trepant en marxa per començar el treball de 
mecanitzat, es realitzaran les comprovacions següents: 
 
- Per tasques amb el trepant radial o de columna la taula de 

treball i el seu braç han d’estar perfectament bloquejats. 
- Si el trepant és de sobretaula, el capçal ha d’estar ben 

bloquejat i situat. 
- La mordassa, cargol o dispositiu de subjecció de que es 

tracti, ha d’estar fortament ancorat a la taula de treball. 
- La peça a trepar ha d’estar fermament subjectada al 

dispositiu de subjecció, per que no pugui girar i produir 
lesions. 

- Res ha de destorbar a la broca en el seu moviment de 
rotació i de avanç. 

- La broca ha d’estar correctament fixada al porta - eines i 
perfectament afilada, d’acord al tipus de material que es va 
a mecanitzar. 

- S’han de retirar totes las eines, materials solts, etc., i sobre 
tot la clau de estrènyer el porta broques. 

- La carcassa de protecció de las politges de transmissió ha 
d’estar ben situada. 

1. Durant el trepatge s’han de mantenir les mans allunyades de la broca que gira. 
2. Totes las operacions de comprovació i ajustament s’han de realitzar amb el trepant i 

l’eix parat, especialment les següents: 
 subjectar i deixar anar broques o peces 
 mesurar i comprovar l’acabat 
 netejar, engreixar o ajustar proteccions                         
 llimar o rasquetejar peces 
 situar o dirigir el raig de líquid refrigerant 
 allunyar-se o abandonar el lloc de treball 

3. Sempre que s’hagi d’abandonar el trepant, s’haurà de parar i desconnectar de la 
corrent. 

4. Mai es subjectarà amb la mà la peça a treballar. Qualsevol que sigui la peça a 
treballar haurà de subjectar-se mecànicament, per impedir que pugui girar al ser 
trepada, mitjançant mordasses, cargols, etc. 

5. S’haurà de netejar bé el con de l’eix, abans d’ajustar una broca. Un mal ajustament de 
la broca pot produir la seva ruptura amb el conseqüent risc de projecció de fragments. 

6. La subjecció d’una broca a un porta broques no s’ha de realitzar donant marxa al 
trepant mentre es subjecta el porta broques amb la mà per què tanqui més de presa. 
La broca s’ajustarà i subjectarà amb el trepant parat. 

7. No s’han d’utilitzar botedors de broca el cap dels quals presenti rebaves, degut al risc 
de que es produeixin projeccions de resquills. 

8. Per major seguretat, ni al principi ni al final del trepat s’utilitzarà l’avanç automàtic. Per 
començar i acabar el trepat s’utilitzarà l’avanç manual. 
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MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
1. El trepant haurà de mantenir-se en bon estat de conservació net i correctament greixat. 
2. Igualment s’ha de tenir cura de l’ordre, neteja i conservació de les eines, utillatge i accessoris; tenir un lloc per cada cosa i cada  en el seu lloc. 
3. La zona de treball i les immediacions del trepant hauran d’estar netes i lliures d’obstacles. Les taques d’oli s’eliminaran amb serrí, que es dipositarà 

desprès en un recipient metàl·lic amb tapa, o amb catifes absorbents. 
Els objectes caiguts i escampats poden provocar ensopegades i relliscades perilloses, per la qual cosa hauran de ser recollits abans de que això 
succeeixi. 

4. Les llimadures hauran de retirar-se periòdicament, sense esperar al final de la jornada, utilitzant un ganxo amb cassoleta guardamans per les llimadures 
llargues i tallants i un raspall o una escombreta per les llimadures soltes. 
També s’hauran de llimar o raspar les rebaves del forat fet per broca. Aquestes operacions s’hauran de realitzar amb el trepant aturat.  
Les llimadures del terra es recolliran amb escombra i pala i es dipositaran en un contenidor. 

5. Durant el treball, les eines, calibres, setrills, raspalls, etc., han de situar-se on puguin ser agafats amb facilitat, sense necessitat d’apropar el cos a la 
màquina. 

6. Les eines hauran de guardar-se en un armari o lloc adient. No s’ha de deixar cap eina o objecte solt sobre el trepant. Les broques s’han de guardar en un 
suport especial, segons diàmetres, amb el tall cap a baix per evitar talls al agafar-les. 

7. Tant les peces en brut com les ja mecanitzades han de apilar-se de forma segura i ordenada, o bé utilitzar contenidors adequats si les peces són de 
petita mida. Es deixarà lliure un passadís d’entrada i sortida al trepant. No hi hauria d’haver materials apilats darrera de l’operari. 

8. Eliminar les escombraries, draps o cotons mullats en oli o greix, que puguin cremar amb facilitat, dipositant-los en contenidors adequats (metàl·lics i amb 
tapa). 

9. Les avaries de tipus elèctric del trepant, només poden ser investigades i reparades per personal especialitzat; a la menor anomalia d’aquest tipus 
desconnecti la màquina, posi un cartell de “MÀQUINA ESPATLLADA” i avisi al personal especialitzat. 

10. Les conduccions elèctriques han d’estar protegides contra talls i danys produïts per les llimadures i/o eines.  
Durant les reparacions col·loqui a l’interruptor principal un cartell de “NO TOCAR – PERILL – HOMES TREBALLANT”. Si fos possible, posi un cadenat a 
l’interruptor principal o tregui els fusibles. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

 

En aquest tipus de soldadura es fon el material amb la calor produïda per l’acció d’un arc voltaic que salta entre 
l’elèctrode (consumible o no) i el metall base (la peça a soldar). Els principals paràmetres que caracteritzen el procés 
són el tipus de corrent elèctrica (contínua o alterna), l’aparell que la produeix (generador o convertidor), el tipus 
d’elèctrode (metàl·lic o de grafit), el seu revestiment (amb o sense) i l’atmosfera que rodeja l’elèctrode (Argó, Heli, CO2, 
etc.). 
 
Els tipus més usuals de soldadura elèctrica a l’arc són els següents: 
 
§ Elèctrode revestit: En aquest tipus de soldadura s’utilitza un elèctrode metàl·lic amb revestiment, que proporciona 

estabilitat a l’arc, afavoreix l’encebat, forma una escòria protectora del metall fos, etc., podent aportar elements 
d’aliatge a la soldadura per millorar les característiques del metall aportat. 

§ MIG (Metal Inert gas) : En aquest tipus de soldadura s’utilitza un gas inert amb fundent d’elèctrode de fil. 
§ MAG (Metal Active Gas) : En aquest tipus de soldadura s’utilitza un gas actiu amb fundent d’elèctrode de fil. 
§ TIG (Tungsten Inert Gas) : En aquest tipus de soldadura s’utilitza una atmosfera inert amb elèctrodes de tungstè.  
§ Ranurat per arc d’aire : En aquest tipus de soldadura s’utilitza un elèctrode de grafit i raig d’aire comprimit per 

eliminar el metall fos. 
§ Tall per raig de plasma: Procés de tall basat en la creació d’una columna de plasma mitjançant un arc elèctric que 

s’estableix entre un elèctrode i una cambra cilíndrica (boquera) ionitzant-se el gas circumdant entre les dues peces, 
el qual passa a través d’una tovera de petit diàmetre, de manera que el plasma surt a alta velocitat i alta 
temperatura, podent fondre el material a tallar i retirar les escòries i òxids formats en el procés. La columna de 
plasma presenta una estabilitat direccional, el que permet realitzar un tall de major precisió.  

§ Per arc de microplasma: En aquest tipus de soldadura s’estableix un arc elèctric sota una atmosfera de gas neutre 
(anular) entre un elèctrode (de tungstè pur o tori) i les peces a unir. L’eventual aportació de fil es fa a l’exterior de la 
torxa. Aquest arc es fa passar per una tovera. Un segon gas (axial) circula entre la tovera i el tub i aïlla 
termodinàmicament el plasma i protegeix el cordó de soldadura. Segons la intensitat, s’anomena microplasma (fins 
20 o 50 A) o plasma per intensitats superiors. 
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RECOMANACIONS GENERALS 

 

§ Per protegir de radiacions als llocs de treball veïns han de col·locar-se pantalles adequades, com 
mampares, cortines de teixits ignífugs, etc. 

§ No soldar amb la roba tacada de greix, dissolvents, o qualsevol altra substància que pugui inflamar-se. 
§ La roba humida per la pluja o la suor es fa conductora, i és perillós tocar-la amb la pinça de soldar, 

inadvertidament. No han de fer-se treballs de soldadura plovent, o en llocs conductors, sense la 
protecció elèctrica adequada. 

§ Els fums de la soldadura contenen substàncies tòxiques, la inhalació de les quals pot resultar nociva. 
Per aquest motiu, els llocs on es soldi han d’estar ben ventilat, i és convenient disposar de sistemes 
d’aspiració localitzada que evacuïn els fums nocius. 

§ La instal·lació de la posada a terra s’ha de fer segons les instruccions del fabricant. Cal assegurar-se 
de que el xassís del lloc de treball està posat a terra controlant en especial les preses de terra i no 
utilitzar per a les preses de la posada a terra conductes de gas, líquids inflamables o elèctrics. 

§ La pressa de corrent i el casquet que serveix per a unir el lloc de soldadura a la font d’alimentació han 
d’estar nets i exempts d’humitat. Abans de connectar la pressa al casquet s’ha de tallar el corrent. 
Quan no es treballi, cal cobrir amb caputxons la pressa i el casquet. 

§ Situar-se de forma que els gasos de la soldadura no arribin directament a la pantalla facial protectora i 
protegir als altres usuaris de l’arc elèctric mitjançant pantalles o mampares opaques; portar roba, 
ulleres i calçat de protecció. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 

 

 

 

 

1. L’equip obligatori de protecció individual és el següent: 
§ Pantalla de protecció de la cara i ulls. 
§ Guants de cuir de màniga llarga.  
§ Mandil de cuir. 
§ Polaines  
§ Calçat de seguretat, a poder ser aïllant. 
§ Casc de seguretat, quan el treball ho requereixi. 

 
2. Es comprovarà que la pantalla o careta no té escletxes que deixin passar la llum, i que el vidre contra radiacions és l’adequat a la 

intensitat o diàmetre de l'elèctrode. 
3. El vidre protector transparent s’haurà de canviar quan no es trobi en bones condicions, i serà substituït per un altre del número adequat 

al treball a realitzar. 
4. Per picar l'escòria o raspallar la soldadura, es protegiran els ulls amb ulleres de seguretat, o una pantalla transparent. 
5. Aquells operaris que es trobin a curta distància, hauran de fer servir ulleres especials amb vidres filtrants. 

Quan sigui possible, es col·locaran pantalles o mampares al voltant del lloc de soldadura. 
6. Per col·locar l’elèctrode en la pinça o estenalles, s’utilitzaran sempre els guants, i es desconnectarà la màquina. 
7. La pinça haurà d’estar suficientment aïllada i, quan estigui sota tensió, s'haurà d’agafar sempre amb guants. 
8. La pinça de soldar no es dipositarà mai sobre materials conductors de corrent. S’haurà de deixar sobre materials aïllants. 
9. Totes les parts del cos del soldador hauran d’estar cobertes per evitar cremades a la pell degudes a les radiacions. 
10.  Quan es soldi sobre elements metàl·lics, és necessari usar calçat de seguretat aïllant. 
11.  Quan es treballi en alçada, s'haurà d'utilitzar cinturó de seguretat protegit, per evitar que les guspires ho cremin. 
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ABANS DE SOLDAR DURANT LA SOLDADURA 

1. Al connectar la màquina de soldar a una línia elèctrica, s'haurà de prestar 
una atenció especial en connectar el cable de terra de la màquina, a la 
presa d’aquesta mateixa línia. 

2. L’operari haurà de revisar l’aïllament dels cables elèctrics abans de 
començar a soldar, rebutjant els que no estan en perfecte estat. 

3. Els cables no han de creuar una via de trànsit, sense estar protegits 
mitjançant recolzaments de pas resistents a la comprensió. 

4. El cable de massa es connectarà directament sobre la peça a soldar lo 
més propera possible, posant especial atenció en la seva correcta 
connexió i usant grapes adequades. 

5. No s’usaran piques de terra on es sospiti o es conegui l'existència de 
cables elèctrics soterrats. 

1. La base de soldar ha de ser sòlida i estar recolzada sobre objectes 
estables. El cable de soldar ha d’agafar-se amb una mà i la soldadura s’ha 
d’executar amb l’altra. 

2. S’evitarà que els cables descansin sobre objectes calents, bassals, 
cantells afilats o qualsevol altre lloc que poguessin perjudicar l’aïllament. 
Així mateix, s’evitarà que passin vehicles per sobre, que siguin copejats o 
que les espurnes de soldadura caiguin sobre ells. 

3. Quan els cables de l’equip de soldar oposin resistència al seu maneig, no 
es tirarà d’ells, ja que existeix el risc de que es tallin i produeixin un 
accident greu. Tampoc es tirarà d’ells per moure la màquina. 

4. Abans de realitzar qualsevol manipulació en la màquina de soldar, es 
tallarà la corrent, inclòs per moure-la. 

5. No s’han de deixar connectades les màquines de soldar o els grups 
electrògens al suspendre el treball, encara que sigui per un període de 
temps curt. 

6. Per proveir de combustible els grups electrògens, es pararà el motor, 
deixant-ho refredar, almenys, durant 5 minuts. 
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TREBALLS DE SOLDADURA EN ESPAIS CONFINATS 
1. Una persona no ha de treballar sola, en l’interior de cambres estretes o espais tancats. S’ha de deixar fora l’equip de soldar, sota la vigilància d’un 

ajudant. Així mateix, es disposarà d’extintors, cinturons de seguretat, etc., amb la finalitat de procedir a l’auxili de la persona que solda.  
2. Així mateix, no s’han de realitzar treballs de soldadura en recipients que hagin contingut materials inflamables o volàtils, sense haver-los netejat 

prèviament i desgasificat amb vapor (encara que faci molt temps que estiguin buits). Igualment es comprovarà amb un explosímetre l’absència de gasos.  
3. Si es treballa en l’interior d’un tanc, s’haurà de tenir cura de l’aïllament de l’estenalla. A més, hauran d’usar-se guants i calçat aïllant o una estoreta de 

cautxú. També, és convenient preveure una presa de terra local en la zona de treball. 
4. Treballant en ambients tancats s’haurà de procurar sempre una bona ventilació. En el cas de que s’utilitzin elèctrodes de tipus bàsic, és imprescindible la 

instal·lació d’aspiradors de fums, i si no fos possible, s’utilitzaran equips de protecció respiratòria. 

 
 

MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
§ Els porta - elèctrodes s’han d’emmagatzemar on no puguin entrar en contacte amb els usuaris, combustibles o possibles fuites de gas comprimit. 
§ Quan els treballs de soldadura s’hagin d’interrompre durant un cert període s’han de treure tots els elèctrodes dels porta - elèctrodes, desconnectant el lloc de 

soldar de la font d’alimentació. 
§ No utilitzar elèctrodes als que els hi quedi entre 38 i 50 mm; en cas contrari es poden danyar els aïllants dels porta - elèctrodes podent provocar un curtcircuit 

accidental. 
§ Els elèctrodes i llurs porta - elèctrodes s’han de guardar ben secs. Si abans de ser utilitzats estan mullats o humits per qualsevol raó, han d’eixugar-se 

totalment abans de ser reutilitzats. 
§ Cal inspeccionar setmanalment tot el material de la instal·lació de soldadura, principalment els cables d’alimentació de l’equip danyats o pelats, empalmes o 

borns de connexió fluixos, mordasses del porta - elèctrodes o brides de terra brutes o defectuoses, etc. 
§ En quan als equips de soldar del tipus rotatiu és necessari revisar les escobilles substituint-les o aproximant -les  en cas necessari. En ambients pulvígens 

metàl·lics s’ha de netejar periòdicament l’interior amb aire comprimit per a evitar curtocircuits o derivacions a la carcassa. 
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DESCRIPCIÓ DEL TREPANT PORTÀTIL ELÈCTRIC 

Trepant sense percussió: eina elèctrica destinada a trepar diferents materials, com ara metalls, fusta, materials sintètics, etc. 
 
Trepant amb percussió: eina elèctrica destinada a trepar especialment formigó, pedra i altres materials durs similars 
(específicament sobre pedra, maçoneria, materials durs i treballs ocasionals de perforació en formigó). Disposa d’un 
mecanisme de carraca o engranatges dentats d’impulsió d’efecte axial, que se superposa al rotatiu realitzat pel fusell 
d’accionament. 

 
 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 
Ulleres o pantalla de protecció: Per les projeccions de material o de la broca en cas de trencament. 
 
Protectors auditius: En funció del material sobre el que es treballa, es podrien assolir elevats nivells de soroll, pel que es 
recomana en aquestes condicions la utilització de protectors auditius. 
 
Guants de protecció: Utilitzar només al muntar o canviar la broca (el portabroques es pot haver escalfat notablement en cas 
d’un ús prolongat de l’equip). 
 
Protecció respiratòria: En cas de foradar materials on es produeixi pols perjudicial per a la salut o que es generin moltes 
partícules, es recomana utilitzar un protector respiratori. 
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ABANS DE TREPAR DURANT EL TREPAT 
 Consultar en el manual del fabricant les indicacions de seguretat i les 

característiques d’ajust necessàries en funció de l’operació que es vulgui realitzar 
(velocitat, selectors, etc.). 

 En treballs prolongats es recomana connectar la màquina a un dispositiu aspirador 
extern adequat. 

 Verificar si en les parets, sostre o sòl a foradar passen cables elèctrics o 
canonades de gas o aigua. Comprovar que al lloc de treball no hi ha pols o vapors 
inflamables, ja que la màquina pot generar guspires. 

 Portar roba ajustada i amb les mànigues cenyides per evitar enganxades amb 
l’eina. Si es té el cabell llarg, s’ha de recollir. No portar joies. 

 Per foradar peces, cal subjectar-les amb mordasses, sempre que sigui possible. 
 Col·locar l'empunyadura auxiliar i el topall de profunditat ajustat convenientment. 
 Comprovar que la broca disposa d’un bon afilat i es troba en bones condicions. 

Retirar les eines d’ajust o claus fixes abans de connectar l’equip. 
 Connectar la màquina a una xarxa protegida per interruptor diferencial i magneto 

tèrmic. 
 Abans d’endollar la màquina o muntar l’acumulador cal assegurar que el botó de 

connexió està en posició apagat i estar al costat del material a treballar. 

 Realitzar un primer accionament de prova de la màquina en buit. 
 Treballar sobre una base ferma, mantenir una posició estable, i subjectar i guiar la 

màquina amb les dues mans.  
 Cal mantenir sempre les mans allunyades de la zona de treball de la màquina.  
 Quan l’útil s’enganxa o bloqueja, es genera una força de reacció elevada. En 

aquest cas desconnectar la màquina i alliberar l’útil. Si l’equip es connectés amb 
l’útil bloquejat es generaria un parell de reacció molt elevat. L’útil es bloqueja si la 
màquina es sobrecarrega o es torça en la peça de treball. 

 Mantenir el cable elèctric sempre darrera de l’aparell. 
 Per evitar fallades en el funcionament degudes a la brutícia excessiva, no s’han de 

treballar materials que produeixin molta pols des de sota o per sobre del cap. 
 No exposar el trepant a la pluja i evitar que penetrin líquids al seu interior. 
 Abans de efectuar forats de gran diàmetre, fer primer un forat més petit que 

serveixi de guia 
 A l’acabar, i abans de deixar el trepant, cal esperar l’aturada de la broca, i 

desconnectar-lo a continuació. 
 No estirar el cable elèctric per treure l’endoll de la presa de corrent. 

 

MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
 Abans de realitzar qualsevol tasca en la màquina, desendollar-la de la corrent elèctrica o desmuntar-ne l’acumulador. 
 Mantenir sempre nets l’aparell i les ranures de refrigeració. Mai s’ha d’intentar netejar la pols o encenall generada amb la màquina en funcionament. 
 Revisar l’estat de la màquina, del cable elèctric i dels de prolongació, o de l’acumulador; si hi ha desperfectes, posar un rètol de "FORA D’ÚS" i reparar per personal 

especialitzat. Es recomana utilitzar accessoris i peces de recanvi del fabricant, així com la reparació en un servei tècnic autoritzat.  
 Només carregar els acumuladors amb els carregadors recomanats pel fabricant (en cas contrari existeix risc d’incendi), i utilitzar els previstos per a aquest model. Guardar-

los separats d’objectes metàl·lics que puguin fer de pont entre contactes (clips, claus, cargols, etc.), ja que podrien causar un curtcircuit i un incendi o cremades. 
 Ell líquid interior de l’acumulador és corrosiu, i si es malmet o utilitza indegudament podria emanar vapors o tenir fuites. No exposar-lo a fonts de calor com el sol o foc (risc 

d’explosió), aigua o humitat. 
 Mantenir els útils nets i afilats i desar la màquina en un lloc sec. 

 



FITXES DE NORMES DE SEGURETAT 
 

 

SERRA CALADORA PORTÀTIL ELÈCTRICA 
CODI FNS/024 Data: Febrer de 2011 Revisió: 00 Pàgina: 1 de 2 

 
 

DESCRIPCIÓ DE LA SERRA CALADORA PORTÀTIL ELÈCTRICA 
Una serra caladora és un tipus de serra utilitzada per tallar corbes arbitràries, com dissenys de plantilla o altres formes, en 
una peça de fusta, aglomerat, melamina, PVC, vidre sintètic, alumini, etc. 
 
El tipus de tall de la serra caladora ve donat pel tipus de fulla que s’utilitzi: 

 Fulla de dents grans: donen un tall alternat, serveixen per fustes i derivats. 
 Fulla de dents mitjans: donen un tall més precís i fi, per a totes les fustes, plaques i materials plàstics. 
 Fulla de dents fins: donen un tall fi, per a contornejar corbes tancades en fusta. 
 Fulla de dents molt fins: per tallar materials tous i no ferrosos. 
 Fulla de dents extra fins: per tallar metalls.  

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 

Ulleres o pantalla de protecció: Per les projeccions de material o de la serra en cas de trencament. 
 
Protectors auditius: En funció del material sobre el que es treballa, es podrien assolir elevats nivells de soroll, pel que es 
recomana en aquestes condicions la utilització de protectors auditius. 
 
Guants de protecció: Utilitzar només al muntar o canviar la fulla de la serra. 
 
Protecció respiratòria: En cas de serrar materials on es produeixi pols perjudicial per a la salut o que es generin moltes 
partícules, es recomana utilitzar un protector respiratori. 

  

  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_(herramienta)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglomerado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Melamina�
http://es.wikipedia.org/wiki/PVC�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio�
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ABANS DE SERRAR DURANT EL SERRAT 
 Consultar en el manual del fabricant les indicacions de seguretat i les 

característiques d’ajust necessàries en funció de l’operació de serrat que es vulgui 
realitzar. En treballs prolongats o en aplicacions professionals es recomana 
connectar la màquina a un dispositiu aspirador extern adequat. 

 Portar roba ajustada i amb les mànigues cenyides per evitar enganxades amb 
l’eina. Si es té el cabell llarg, s’ha de recollir. 

 Utilitzar sempre les peces de protecció de la màquina. 
 Subjectar la peça a treballar fermament amb mordasses, sempre que sigui 

possible. 
 Comprovar que la trajectòria de tall es troba lliure d’obstacles a la part superior i 

inferior. 
 Comprovar que la fulla de la serra disposa d’un bon afilat i es troba en bones 

condicions (no està fisurada, doblegada ni presenta defectes). Instal·lar la fulla en 
la ranura del corró-guia i. comprovar que la serra està ben encaixada. 

 Connectar la màquina a una xarxa protegida per interruptor diferencial i 
magnetotèrmic. Abans d’endollar l’eina ens hem d’assegurar que el botó de 
connexió està en posició apagat. Apropar l’aparell a la peça només quan està 
endollat. 

 Ajustar la velocitat i els selectors existents d'acord amb el material a tallar. 

 Realitzar un primer tall de prova. 
 Cal mantenir sempre les mans allunyades de la zona de tall de la màquina. El 

material pot provocar comportaments anormals i reaccions sobre la serra de tall, ja 
sigui a l’alliberar tensions internes o en el bloqueig de la serra de tall. 

 Subjectar la màquina fermament per l’agafador amb les dues mans i mantenir una 
posició estable. 

 Mantenir el cable elèctric sempre darrera de l’aparell. 
 Està prohibit fumar, menjar o beure durant l’operació amb la màquina. 
 Per evitar fallades en el funcionament degudes a la brutícia excessiva, no s’ha de 

treballar des de sota, o per sobre del cap, materials que produeixin molta pols, 
com per exemple plaques de pladur. 

 Recolzar la placa base de manera que contacti en tota la seva superfície. Al 
treballar peces petites o molt primes, cal utilitzar una base de seient estable o una 
taula de serrar (accessori). 

 A l’acabar el serrat, desconnectar l’aparell i esperar l’aturada de la fulla de la serra 
abans d’extreure-la ja que es podria produir un rebot. 

 No frenar les fulles de la serra després de la desconnexió exercint una pressió 
lateral. 

 

MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
 Abans de realitzar qualsevol tasca en l’aparell, desendollar-lo de la corrent elèctrica. 
 Mantenir sempre nets l’aparell i les ranures de refrigeració. Mai s’ha d’intentar netejar la pols o encenall generada amb la màquina en funcionament. 
 Netejar periòdicament l’allotjament de la fulla de la serra. És suficient copejar la placa base de l’aparell contra una superfície plana. 
 En condicions de treball extremes (per exemple al treballar metalls no ferrosos) pot acumular-se gran quantitat de pols a l’interior de l’aparell. S’aconsella en aquest cas la 

utilització d’un equip d’aspiració i escurçar els cicles de neteja. 
 Lubricar esporàdicament el rodet guia amb una gota d’oli i comprovar si està desgastat. 
 Revisar l’estat de la màquina, del cable elèctric i dels de prolongació; si hi ha desperfectes, posar un rètol de "FORA D’ÚS" i reparar per personal especialitzat. Es recomana 

utilitzar accessoris i peces de recanvi del fabricant, així com la reparació en un servei tècnic autoritzat. 
 Desar la màquina en un lloc sec. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ESMOLADORA ANGULAR 
L’esmoladora angular és un equip de treball que s’utilitza generalment en l’eliminació o l’acabat de cordons de soldadura, esmolada 
(desbarbament) de superfícies i contorns, tall de metall o activitats similars. N’hi ha dos tipus: miniesmoladores i esmoladores. 
 

És recomanable que disposi de: 
 Dispositius electrònics per accionament manual i voluntari 
 Dispositius electrònics antiblocatge del disc  
 Proteccions contra torsió de la carcassa 
 Dispositius limitadors de la corrent d’arrencada 
 Protecció contra re arrencada en cas d’una interrupció de corrent 
 Empunyadura addicional esmorteïdora de vibracions i que es pugui muntar per treballar amb qualsevol mà 

 

Els principals riscos que introdueix són: 

 

 Talls i contactes amb elements mòbils de la màquina 
 Cops per objectes o eines 
 Projecció de fragments o partícules 
 Sobreesforços 

 Exposició a pols 
 Exposició a soroll i vibracions 
 Contactes tèrmics 

  

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 
 Ulleres o pantalla de protecció: Per les projeccions de material o de l’útil en cas de trencament. 
 
 Protectors auditius: En funció del material sobre el que es treballa, es podrien assolir elevats nivells de soroll, pel que es 

recomana en aquestes condicions la utilització de protectors auditius. 
 
 Guants de protecció: Durant el seu ús i al canviar el disc (es pot haver escalfat notablement en cas d’un ús prolongat de l’equip). 
 
 Protecció respiratòria: En cas de treballar materials on es produeixi pols perjudicial per a la salut o quan es generin moltes 

partícules. 
 
 Roba de protecció: Segons el material que es treballi, utilitzar un mandil per protegir-se dels fragments que surten projectats al 

desprendre’s de l’útil o la peça de treball. Portar roba ajustada i amb les mànigues cenyides per evitar enganxades amb l’eina. Si 
es té el cabell llarg, s’ha de recollir. No portar joies. 
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ABANS D’UTILITZAR L’ESMOLADORA DURANT LA UTILITZACIÓ DE L’ESMOLADORA 

 Consultar en el manual del fabricant les 
indicacions de seguretat i els accessoris en 
funció de l’operació que es vulgui realitzar. 

 En treballs prolongats o al tallar pedra es 
recomana connectar la màquina a un 
dispositiu aspirador extern adequat. 

 Verificar si en les parets, sostre o sòl a foradar 
passen cables elèctrics o canonades de gas o 
aigua. 

 Comprovar que al lloc de treball no hi ha pols o 
vapors inflamables, ja que la màquina pot generar guspires. 

 Subjectar les peces mòbils amb mordasses o eines similars. 
 Col·locar convenientment l'empunyadura auxiliar, i la protecció per mans, si 

s’escau. 
 Seleccionar i muntar la carcassa protectora corresponent. Posicionar-la segons 

l’operació i ajustar-la de manera que freni les projeccions. 
 Comprovar que l’útil és adequat a la feina a desenvolupar i es troba en bones 

condicions. Retirar les eines d’ajust o claus fixes abans de connectar l’equip. 
Verificar que no toquen la carcassa. 

 Connectar la màquina a una xarxa protegida per interruptor diferencial i 
magnetotèrmic. 

 Abans d’endollar la màquina comprovar que està apagada i que no hi ha cap 
persona en el radi d’afecció de les partícules que es desprenen. 

 Realitzar un primer accionament de prova de 
la màquina en buit a les revolucions màximes 
durant un minut. 

 Treballar sobre una base ferma, mantenir una 
posició estable, i subjectar i guiar la màquina 
amb les dues mans. 

 Cal evitar i minimitzar les postures forçades i 
els sobreesforços durant el treball. 

 Cal mantenir sempre les mans allunyades 
de la zona de treball de la màquina. 

 No col·locar-se davant o darrera del disc 
tallador alineat amb la trajectòria del tall. 

 Quan l’útil s’enganxa o bloqueja, desconnectar la màquina i alliberar l’útil quan ja 
estigui totalment parat. 

 No fer servir fulls de serra per fusta ni altres útils dentats.  
 No fer servir les cares dels discs de tallar per esmerilar ja que podrien trencar-se. 
 No aplicar una força excessiva amb raspalls metàl·lics, ja que podrien sortir 

projectades algunes pues metàl·liques. 
 

 Mantenir el cable elèctric sempre darrera de l’aparell. 
 No exposar la màquina a l’aigua i evitar que penetrin líquids al seu interior. 
 A l’acabar, i abans de deixar la màquina, cal esperar l’aturada de l’útil sense 

frenar-lo amb la mà, i desconnectar a continuació. 
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DESCRIPCIÓ DEL TORN 
El tornejat consisteix en arrancar llimadures mitjançant una eina de tall a una peça que gira al voltant del seu eix, 
formant-se, en conseqüència, cossos de revolució d’eix el de gir de la peça. 
En el tornejat es tenen dos moviments fonamentals: el moviment de gir de la peça al voltant del seu eix, que 
determina la velocitat de tall i un moviment d’avanç de l’eina. 
Els torns es poden classificar en: torns entre punts, torns a l’aire o de plat, torns revòlver i torns automàtics. 
 
Descripció d’algunes parts del torn:  
§ Bancada: part de la màquina on s’allotgen els mecanismes d’aquesta. És el suport de tot el procés. A la 

bancada es troben: 
- Carro longitudinal: pel que es desplaça el contrapunt  i que es mou al llarg de les guies de la bancada. 
- Carro transversal: pel que es desplaça el carro porta - eines. En el carro porta - eines es troba la torreta o 

charriot, on es col·loca l’eina mitjançant brides i que te també moviment circular per a  donar-li orientació 
angular a l’eina. 

 
§ Capçal: Es subjecta la peça que va a mecanitzar-se. Pot col·locar-se un punt, per exemple, per fer un cilindrat, 

en el que la peça va recolzada entre punts (el del capçal i  el del contrapunt). També pot col·locar-se un plat de 
garres, en aquest cas, si la peça no és propensa al vinclament, no és precís l’ús de recolzaments addicionals. 

 
Moviments del torn: 
§ Moviment de tall: És el moviment de rotació de la peça. La seva velocitat es programa depenent del material a 

mecanitzar. La direcció és variable. 
§ Moviment d’avanç: És rectilini i el porta l’eina al llarg del carro longitudinal. Pot ser automàtic o manual i també 

es controla el sentit del moviment. 
§ Altres moviments del torn són: El moviment transversal amb el que es prepara la profunditat de passada i el 

moviment angular del charriot. 
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RECOMANACIONS GENERALS 
1. Els interruptors i les palanques d’embragatge dels torns, s’han d’assegurar per que no siguin accionats involuntàriament. 
2. Les rodes dentades, corretges de transmissió, acoblaments, i inclòs els eixos llisos, han de ser protegits per cobertes. 
3. El circuit elèctric del torn ha d’estar connectat al terra. El quadre elèctric, al qual estigui connectat el torn, ha d’estar proveït d’un interruptor diferencial de 

sensibilitat adequada. 
Es convenient que les carcasses de protecció dels engranatges i transmissions vagin proveïdes d’interruptors instal·lats en sèrie, que impedeixin la posada 
en marxa del torn quan les proteccions no estiguin tancades. 

4. Les comprovacions, mesures, correccions, substitució de peces, eines, etc. han de ser realitzades amb el torn completament parat. 
5. Les llimadures produïdes durant el mecanitzat, mai s’han de retirar amb la mà. 
6. Per retirar els encenalls llargs s’utilitzarà un ganxo proveït d’una cassoleta que protegeixi la mà. Les fulles que trenquen encenalls impedeixen la formació 

d’encenalls llargs i perillosos, i facilita el treball de retirar-les. Els encenalls es retiraran amb un raspall o rastell adequat. 
7. Es molt perillós treballar en el torn amb anells, rellotges, polseres, cadenes al coll, corbates, bufanda o qualsevol peça que pengi. Així mateix és perillós 

portar cabells llargs i solts, que han de recollir-se sota una gorra o peça similar. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 
ULLERES DE SEGURETAT 
§ Pel tornejat s’utilitzaran ulleres de protecció contra impactes, sobre tot quan es mecanitzen metalls durs, fràgils o trencadissos. 
§ En les operacions d’afilat de fulles s’haurà d’utilitzar protecció ocular. 
§ Si malgrat tot, alguna vegada se li introduís un cos estrany en un ull, compte!, no ho refregui, pot provocar-se una ferida. Netegi’l de 

manera abundant amb aigua neta, cobreixi’l amb una gasa fixant-la amb esparadrap i acudeixi al centre d’assistència més proper.  

CALÇAT DE SEGURETAT 
§ L’operari haurà de portar roba ben ajustada, sense butxaques en el pit i sense cinturó. Les mànigues hauran de cenyir-se als canells, 

amb elàstics en compte de botons, o portar-se arremangades cap a dins. 
§ S’usarà calçat de seguretat que protegeixi contra la caiguda de peces pesades i talls per encenalls, amb puntera reforçada i sola de 

goma amb dibuix ben marcat i sense ferramentes, per evitar relliscades.  
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ABANS DE TORNEJAR DURANT EL TORNEJAT 

Abans de posar la màquina en marxa per començar el treball de 
tornejat, es realitzaran les comprovacions següents:  
1. Que el plat i el seu segur contra l’afluixament estan 

correctament col·locats. 
2. Que la peça a tornejar està correcta i fermament subjecta i que 

en el seu moviment no trobarà obstacles. 
3. Que s’ha retirat del plat la clau de collar. 
4. Que estan fermament collats els cargols de subjecció del porta 

eines. 
5. Que la palanca de bloqueig del porta eines està ben collada. 
6. Que estan collats els cargols de fixació del carro superior. 
7. Si s’usa contrapunt, comprovar que estigui ben ancorat a la 

bancada i que la palanca de bloqueig de l’eix del contrapunt 
està ben collada. 

8. Que les carcasses de protecció o resguards dels engranatges i 
transmissions estan correctament col·locades i fixades. 

9. Que no hi ha cap peça o eina abandonada sobre el torn, que 
pugui caure o sortir llençada. 

10.  Si es treballa sobre barres llargues que sobresurten per la part 
de darrere del capçal, comprovar que la barra està coberta per 
una protecció - guia, en tota la seva longitud. 

11.  Que la coberta de protecció del plat està correctament 
col·locada. 

12.  Que la pantalla transparent de protecció contra projeccions 
d’encenalls i taladrina es troba ben situada. 

1. Durant el tornejat, l’operari s’ha de situar de forma segura, el més separat que pugui 
de les parts que giren. Les mans han d’estar sobre els volants del torn, i no sobre la 
bancada, el carro, el contrapunt, ni el capçal. 

2. Totes les operacions de comprovació, ajustament, etc., s’han de realitzar amb el torn 
completament aturat; especialment les següents: 
§ subjectar la peça 
§ canviar l’eina, mesurar, o comprovar l’acabat 
§ netejar 
§ ajustar proteccions o realitzar reparacions 
§ situar o dirigir el raig de taladrina 
§ allunyar-se o abandonar el lloc de treball 

3. No s’ha de frenar mai el plat amb la mà.  
4. Per tornejar entre punts s’utilitzaran dispositius d’arrossegament de seguretat. En 

cas contrari, s’equiparan els dispositius d’arrossegament corrent amb un cèrcol de 
seguretat. 

5. Per llimar en el torn, es subjectarà la llima pel mànec amb la mà esquerra. La mà 
dreta subjectarà la llima per la punta. 

6. Per treballar amb tela esmeril en el torn, s’han de prendre algunes precaucions: 
§ A poder ser, no aplicar la tela esmeril sobre la peça subjectant-la directament 

amb les mans. 
§ Es pot esmerilar sense perill utilitzant una llima o un llistó com a suport de la tela 

esmeril. 
§ És molt perillós introduir la tela esmeril amb el dit, per polir la part interior d’una 

peça; lo segur és fer-ho amb el paper de vidre enrotllat sobre un pal cilíndric. 
7. Per a mesurar, llimar o esmerilar, la fulla s’ha de protegir amb un drap o un caputxó 

de cuir. 
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MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 
1. El torn s’ha de mantenir en bon estat de conservació, net i correctament greixat. 
2. Igualment s’ha de tenir cura de l’ordre, neteja i conservació de les eines, utillatge i accessoris; tenir un lloc per cada cosa i cada cosa en el seu lloc. 
3. La zona de treball i les immediacions del torn han d’estar netes i lliures d’obstacles. Les taques d’oli s’eliminaran amb serradures o catifes absorbents, que 

es dipositarà desprès en un recipient metàl·lic amb tapa. 
Els objectes caiguts i escampats poden provocar ensopegades i relliscades perilloses, per la qual cosa han de ser recollits abans de que això succeeixi. 

4. Les llimadures s’han de retirar amb regularitat, sense esperar al final de la jornada, utilitzant un ganxo amb cassoleta guardamans per les llimadures 
llargues i un raspall per les llimadures petites. 

5. Les eines han de guardar-se en un armari o lloc adient. No s’ha de deixar cap eina o objecte solt sobre el torn. 
6. Tant les peces en brut com les ja mecanitzades han d’apilar-se de forma segura i ordenada, o bé utilitzar contenidors adequats si les peces són de petita 

mida. Es deixarà lliure un passadís d’entrada i sortida al torn. No han d’haver-hi materials apilats darrera de l’operari. 
7. Eliminar les escombraries, draps o cotons mullats en oli o greix, que puguin cremar amb facilitat, dipositant-los en contenidors adequats (metàl·lics i amb 

tapa). 
8. Les avaries de tipus elèctric del torn, només poden ser investigades i reparades per personal especialitzat; a la menor anomalia d’aquest tipus s’ha de 

desconnectar la màquina, posar-li un cartell de “MÀQUINA ESPATLLADA” i avisar al personal especialitzat. 
9. Les conduccions elèctriques han d’estar protegides contra talls i danys produïts per les llimadures i/o eines. 
10.  Durant les reparacions s’ha de col·locar a l’interruptor principal un cartell de “NO TOCAR – PERILL – HOMES TREBALLANT”. Si fos possible, col·locar 

un cadenat a l’interruptor principal o treure els fusibles. 
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DESCRIPCIÓ DE LA FRESADORA 
Amb el nom genèric de fresat es coneix al conjunt d’operacions de mecanitzat que poden efectuar-
se a la màquina – eina denominada fresadora. El fresat permet mecanitzar superfícies planes, 
ranures, engranatges i fins i tot superfícies corbes o alabeades. 
 
Les fresadores es divideixen principalment en dos tipus: horitzontals i verticals. L’operació de fresat 
cilíndric, es fa servir per generar una superfície plana a la peça. A la fresadora vertical poden 
executar-se una àmplia gamma d’operacions de mecanitzat en superfícies horitzontals, verticals i 
inclinades. 
 
El moviment principal en el fresat és de rotació, i el porta l’eina o fresa. Els moviments d’avanç i 
penetració són generalment rectilinis, portant -los l’eina o la peça segons el tipus de màquina – eina i 
l’operació realitzada. 
 
Del motor d’accionament parteix la cadena cinemàtica de transmissió (corretges, engranatges, rodes 
de fricció, etc.) que permet la transmissió de la potència al capçal de la màquina – eina on es genera 
el moviment principal de rotació de l’eina. Aquesta rotació es realitza al voltant de l’eix principal o 
“husillo” de la màquina. 
 
La subjecció de l’eina a la màquina sol realitzar-se mitjançant un eix portafreses. Al al taula de 
recolzament és on es subjecta la peça que s’ha de fresar. Tots aquests elements són solidaris a una 
bancada que permet la fixació de la màquina – eina al terra i proporciona rigidesa estructural a cada 
un d’aquests elements. 
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RECOMANACIONS GENERALS 
1. Els interruptors i demés comandaments de posta en marxa de las fresadores, s’han d’assegurar per que no siguin accionats involuntàriament. 
2. Els engranatges, corretges de transmissió, politges, càrdanes, i inclòs els eixos llisos que sobresurtin, hauran de ser protegits per cobertes. 
3. El circuit elèctric de la fresadora haurà d’estar connectat a terra. 

El quadre elèctric al qual estigui connectada la màquina haurà d’estar proveït d’un interruptor diferencial de sensibilitat adequada. 
Es convenient que las carcasses de protecció dels engranatges i transmissions vagin proveïdes d’interruptors instal·lats en sèrie, que impedeixin la posada 
en marxa de la màquina quan les proteccions no estan tancades. 

4. Totes les operacions de comprovació, mesura, ajustament, etc., hauran de fer-se amb la fresadora aturada. 
5. Els encenalls produïts durant el mecanitzat mai s’han de retirar amb la mà, ja que es poden produir talls i punxades. 
6. Els encenalls secs es retiraran amb un raspall o brotxa adequats, estant la màquina parada. Per encenalls humits o oliosos és millor utilitzar una 

escombreta de goma. 
7. És molt perillós treballar en la fresadora portant anells, rellotges, polseres, cadenes al coll, bufandes, corbates o qualsevol prenda que pengi. Així mateix es 

perillós portar cabells llargs i solts, que hauran de recollir-se sota una gorra o peça similar. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR 
ULLERES O PANTALLES DE PROTECCIÓ 
§ S’han d’utilitzar ulleres o pantalles de protecció contra impactes, sobre tot quan es mecanitzen metalls durs, fràgils o 

trencadissos, degut al perill que representen pels ulls els encenalls i fragments de la fresa que poguessin sortir projectats. 
§ Així mateix, per realitzar operacions d’afilament de la fresa s’haurà d’utilitzar protecció ocular. 
§ Si malgrat tot, alguna vegada se li introduís un cos estrany en un ull, compte!, no ho refregui, pot provocar-se una ferida. 

Netegi’l de manera abundant amb aigua neta, cobreixi’l amb una gasa fixant-la amb esparadrap i acudeixi al centre 
d’assistència més proper. 

  

CALÇAT DE SEGURETAT 
§ S’ha de portar roba de treball ben ajustada. Les mànigues han de portar-se cenyides als canells, amb elàstics en compte de botons, o 

arremangades cap a dins. 
§ S’usarà calçat de seguretat que protegeixi contra talls i punxades, així com contra la caiguda de peces pesades. 
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ABANS DE FRESAR DURANT EL FRESAT 

Abans de posar la fresadora en marxa per començar el treball de mecanitzat, 
es realitzaran les comprovacions següents: 
 
1. Que la mordassa, plat divisor, o dispositiu de subjecció de peces de 

que es tracti, està fortament ancorat a la taula de la fresadora. 
2. Que la peça a treballar està correcta i fermament subjecta al dispositiu 

de subjecció. 
3. Que la fresa està ben col·locada en el eix del capçal i fermament 

subjecta. 
4. Que la taula no trobarà obstacles en el seu recorregut. 
5. Que sobre la taula de la fresadora no hi ha peces o eines abandonades 

que poguessin caure o ser agafades per la fresa. 
6. Que les carcasses de protecció de las politges, engranatges, càrdanes i 

eix del capçal, estan en el seu lloc i ien fixades. 
7. Sempre que el treball ho permeti, es protegirà la fresa amb una coberta 

que eviti els contactes accidentals o les projeccions de fragments de la 
eina, cas de que es trenqués. Aquesta protecció és indispensable quan 
el treball de fresat es realitzi a altes velocitats. 

1. Durant el mecanitzat, s’han de mantenir les mans allunyades de la fresa 
que gira. Si el treball es realitza en cicle automàtic, les mans no hauran 
de recolzar-se en la taula de la fresadora. 

 
2. Totes les operacions de comprovació, ajustament, etc., hauran de fer-

se amb la fresadora parada, especialment les següents: 
§ allunyar-se o abandonar el lloc de treball 
§ subjectar la peça a treballar 
§ mesurar i calibrar 
§ comprovar l’acabat 
§ netejar i greixar 
§ ajustar proteccions 
§ dirigir el raig de líquid refrigerant. 

 
3. Encara aturades, les freses són eines tallants. Al deixar anar o amarrar 

peces s’hauran de prendre precaucions contra els talls que puguin 
produir-se en mans i braços. 
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MANTENIMENT, ORDRE I NETEJA 

1. La fresadora haurà de mantenir-se en bon estat de conservació net i correctament greixat. 
2. Igualment s’ha de tenir cura de l’ordre, neteja i conservació de les eines, utillatge i accessoris; tenir un lloc per cada cosa i cada cosa en el seu lloc. 
3. La zona de treball i les immediacions de la fresadora hauran de mantenir-se netes i lliures d’obstacles i taques d’oli. Els objectes caiguts i escampats 

poden provocar ensopegades i relliscades perilloses, pel que hauran de ser recollits abans de que això succeeixi. 
4. Els encenalls hauran de ser retirats amb regularitat, sense esperar al final de la jornada, utilitzant un raspall o brotxa pels encenalls secs i una escombreta 

de goma pels humits o oliosos. 
5. Les eines hauran de guardar-se en un armari o lloc adequat. No s’haurà de deixar cap eina o objecte solt sobre la fresadora. 
6. Tant les peces en brut com les ja mecanitzades han de apilar-se de forma segura i ordenada, o bé utilitzar contenidors adequats si les peces són de petita 

mida. Es deixarà lliure un passadís d’entrada i sortida a la fresadora. No hi hauria d’haver materials apilats darrera de l’operari. 
7. Eliminar les escombraries, draps o cotons mullats en oli o greix, que puguin cremar amb facilitat, dipositant-los en contenidors adequats (metàl·lics i amb 

tapa). 
8. Les avaries de tipus elèctric de la fresadora, només poden ser investigades i reparades per personal especialitzat; a la menor anomalia d’aquest tipus 

desconnecti la màquina, posi un cartell de “MÀQUINA ESPATLLADA” i avisi al personal especialitzat. 
9. Les conduccions elèctriques han d’estar protegides contra talls i danys produïts per les llimadures i/o eines. 
10.  Durant les reparacions col·loqui a l’interruptor principal un cartell de “NO TOCAR – PERILL – HOMES TREBALLANT”. Si fos possible, posi un cadenat a 

l’interruptor principal o tregui els fusibles. 
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En col·laboració amb:  

Quan realitzis pràctiques docents en laboratoris, tallers o treball de camp, cal seguir totes les 

instruccions del professorat, que és la persona responsable de la teva seguretat i salut durant la 

seva realització. Consulta-li tots els dubtes que et sorgeixin i no posis en risc la teva seguretat ni la 

dels teus companys i companyes. 

 

En el laboratori o taller: 

 Respecta la senyalització de seguretat. 

 Fixa’t on estan els dispositius de seguretat més propers: extintors, dutxes de seguretat i 

fonts rentaulls, etc. 

 Protegeix-te amb els equips de protecció individual (EPI) que t’indiqui el personal docent 

responsable. 

 Llegeix les etiquetes de seguretat dels productes químics abans del seu ús. 

 Segueix les normes i instruccions de seguretat del laboratori o taller. 

 

El personal docent responsable t’informarà quines són les normes a seguir en cada laboratori o 

taller. En cas de dubte, adreça’t al personal docent responsable el qual t’orientarà per treballar de 

forma segura. 

 

Senyalització de seguretat 
 
 

 

Equips de protecció individual (EPI) 

Durant la realització de les pràctiques docents cal protegir-se de forma adequada contra 

possibles riscos. El personal docent responsable t’informarà de quins equips de protecció s’han 

d’utilitzar. 

 

De forma genèrica, cal utilitzar els següents equips de protecció individual (EPI): 

 Ulleres de protecció: enfront a possibles projeccions de partícules en operacions 

mecàniques, o esquitxades durant la manipulació de productes químics. No portar lents de 

contacte, ja que poden provocar lesions oculars en cas d’esquitxades. 

 Guants de protecció: enfront a possibles talls en operacions mecàniques, o cremades en 

la manipulació de productes químics. 

 Altres tipus d’EPI com a mascaretes respiratòries, protectors auditius, etc. dependran del 

tipus de pràctica que es realitzi. En aquest cas, el personal docent responsable t’informarà 

si cal la utilització d’EPI específics. 
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En col·laboració amb:  

 
 

  

Ulleres de protecció Guants de protecció mecànica Guants de protecció química 

És obligatori la utilització de bates durant la realització de les pràctiques. 

 

Etiquetes de seguretat 

Les ampolles de reactius contenen pictogrames i frases que informen sobre la seva perillositat, ús 

correcte i les mesures que cal adoptar en cas d’accident per ingestió, inhalació, etc. 

 

Informació per a emergències 

Com pots contribuir a prevenir emergències? 

 Segueix  les indicacions del  responsable del laboratori/taller. 

 Reporta al responsable del laboratori/taller qualsevol mal funcionament o sobreescalfament 

d’un equip. 

 Està prohibit fumar als edificis de la UPC. 

 

En cas d’evacuació 

Quan sentiu un missatge d’evacuació per megafonia o l’alarma d’incendi de l’edifici. 

 

 

 

 

 

Per a més informació consulteu: https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-
general/arxius/estudiantat/manual-acollida-a-estudiantat-prl.pdf 

 

Dirigiu-vos a 
l’escala i la sortida 
més propera. 

Sortiu del 
laboratori/taller. 

Aneu al Punt de 
Reunió.  
NO retorneu a l’edifici.  
  

2 1 3 

https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/arxius/estudiantat/manual-acollida-a-estudiantat-prl.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/informacio-general/arxius/estudiantat/manual-acollida-a-estudiantat-prl.pdf
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En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Tallar fusta, plàstic i/o metall. 

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció per evitar projeccions del material o de la 
serra, en cas de trencament. 

 

Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de la 
pols generada. 

 

Protectors auditius, en funció del material, si es genera molt de 
soroll. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 

DOCENT RESPONSABLE. 

1. Demana l’equip al taulell. 

2. Assegura la planxa que vagis a tallar. Fixa-la amb 
dispositius de subjecció a una base estable. 

3. Col·loca la fulla de la serra amb les dents en direcció 
al sentit de tall, introduint-la fins que faci ‘click’ (Fig. 
A). Utilitza guants de protecció mecànica només 
per col·locar la fulla de serra. 

4. Connecta la màquina al corrent elèctric. 

 

5. Posa-la en marxa prement el gallet. Amb la rodeta del gallet pots modificar la 
velocitat de la serra. Pots fixar el gallet prement el botó negre lateral. 

6. Subjecta la màquina fermament per l’agafador i manté el cable de la màquina 
sempre per darrera. 

7. No desmuntis la protecció de la màquina. 

8. No toquis mai la serra de tall durant el treball. 

9. Desendolla la màquina per manipular-la. 

10. Desmunta la fulla de serra girant la palanca vermella situada en la unió entre la 
màquina i la serra. Utilitza guants de protecció mecànica només per desmuntar 
la fulla de serra. 

11. En acabar, neteja l’espai de treball. 

12. Torna l’equip al taulell. 
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En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Retirar pintura i/o aplicar calor 
sobre metacrilat i plàstics en general. 
 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció, per evitar contacte de petites partícules als 
ulls. 

 

Guants de protecció tèrmica per evitar cremades. 

 

Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de fums 
o vapors generats. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 

DOCENT RESPONSABLE. 

 

1. Demana l’equip al taulell. 
2. Posa-la en marxa desplaçant el botó de 3 

posicions. Les posicions I i II indiquen la 
temperatures de l’aire cada cop més 
elevades. 

3. No toquis mai la boca de sortida d’aire 
perquè pot cremar molt! 

4. Manté el cable elèctric per darrera de 
l’equip. 

5. Aplica l’aire calent de manera uniforme 
sobre la peça a manipular. 

6. En acabar, deixa refredar l’equip abans de 
tornar-lo. 

7. Neteja la zona de treball 
8. Torna l’equip al taulell. 
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En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Tallar poliestirè extruït, poliestirè 
expandit i escuma. 

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció per evitar contacte de petites partícules als 
ulls. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 

DOCENT RESPONSABLE. 

1. Comprova que l’equip està desconnectat. 
2. Comprova que el fil de tall estigui tibant i 

perpendicular a la base en l’eix X i en l’eix Y. 
Si no ho està, segueix les instruccions de 
renovació del fil*. 

3. Connecta l’equip al corrent elèctric. 
4. Acciona el botó d’encesa I/O.  
5. En cas que sigui necessari, utilitza la guia 

graduada de tall. 
6. Talla lentament seguint la velocitat de fosa 

del material. 
7. En acabar, apaga i desconnecta l’equip. 
8. Neteja la zona de treball. 

 

 
 
*Renovació del fil: 
1. Comprova que l’equip està apagat i desconnectat. 
2. Allibera el fil trencat de la part inferior i llença’l. 
3. Comprova que el forat de la base està net per poder 

passar de nou el fil. 
4. Afluixa el cargol negre del costat de la bobina i estira 

del fil fins a una longitud suficient perquè arribi fins a la 
base. 

5. Introdueix el fil pel forat i fixa el fil collant el cargol des 

de sota. 

6. Comprova que el fil passa per la ranura-guia i colla’l 

quan la tensió del fil sigui l’adequada. 

 

 

Temperatura 

Subjecció cable 

OFF/ON 
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En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Tallar poliestirè extruït, poliestirè 
expandit i escuma. 

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció per evitar contacte de petites partícules als 
ulls. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 

DOCENT RESPONSABLE. 

 
1. Comprova que l’equip està desconnectat. 
2. Treu el passador del braç superior. 
3. Comprova que el fil de tall estigui tibant. Si no ho 

està, segueix les instruccions de renovació del fil*. 
4. Connecta l’equip al corrent elèctric. 
5. Acciona el botó d’encesa I/O.  
6. En cas que sigui necessari, utilitza la guia graduada 

de tall. 
7. Talla lentament seguint la velocitat de fosa del 

material. 
8. En acabar, apaga i desconnecta l’equip. 
9. Neteja la zona de treball. 

 

 
 
*Renovació del fil: 
1. Comprova que l’equip està apagat i desconnectat. 
2. Allibera el fil trencat de la part inferior i llença’l. 
3. Comprova que el forat de la base està net per poder passar de 

nou el fil. 
4. Afluixa el cargol negre del costat de la bobina i estira del fil fins 

a una longitud suficient perquè arribi fins a la base. 

5. Introdueix el fil pel forat i fixa el fil collant el cargol des de sota. 

6. Comprova que el fil passa per la ranura-guia i colla’l quan la 

tensió del fil sigui l’adequada. 
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En col·laboració amb:  

 

  

Ús previst: Polir fusta. 

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció per evitar projeccions del material. 

 

Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de la 
pols generada. 

 

Protectors auditius per evitar exposició al soroll. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 

DOCENT RESPONSABLE. 

1. Demana l’equip al taulell. 
2. Comprova que el dipòsit de pols està buit. 
3. Endolla l’equip al corrent elèctric. 
4. Posa-la en marxa amb el gallet. 
5. Assegura la peça de treball mitjançant un dispositiu 

de subjecció o cargol de banc. 
6. Treballa sobre una superfície ferma. 
7. Manté sempre les mans allunyades de la zona de 

treball de l’equip, agafant-lo per l´agafador i pel 
morro davanter 

8. Manté el cable elèctric per darrera de l’equip. 
9. En acabar, apaga i desendolla l’equip. 
10. Buida el dipòsit de pols al contenidor. El dipòsit es 

pot treure prement les dues pinces laterals alhora. 
11. Neteja la zona de treball. 
12. Torna l’equip al taulell. 
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En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Polir fusta. 

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció per evitar projeccions del material. 

 
Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de la pols 
generada. 

 

Protectors auditius per evitar exposició al soroll. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 
DOCENT RESPONSABLE. 

1. Demana l’equip al taulell. 

2. Comprova que el dipòsit de pols està buit. 

3. Endolla l’equip al corrent elèctric. 

4. Posa-la en marxa amb el botó de davant. 

5. Assegura la peça de treball mitjançant un dispositiu de 
subjecció o cargol de banc. 

6. Treballa sobre una superfície ferma.  

7. Manté sempre les mans allunyades de la zona de 
treball de l’equip, agafant-lo per l´agafador i pel morro 
davanter. 

 

8. Manté el cable elèctric per darrera de l’equip. 

9. En acabar, apaga i desendolla l’equip. 

10. Buida el dipòsit de pols al contenidor. El dipòsit es pot treure prement les dues 
pinces laterals alhora. 

11. Neteja la zona de treball. 

12. Torna l’equip al taulell. 
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En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Foradar i rectificar fusta, metall i plàstic. 
 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 

Ulleres de protecció per evitar projeccions del material. 

 

Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de la 
pols generada. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL 

DOCENT RESPONSABLE. 
1. Demana l’equip i les broques al taulell. 
2. Col·loca la rectificadora en el braç vertical introduint 

el capçal a l’anella del braç i subjecta’l. 
3. Afluixa el portabroques mitjançant un gir en sentit anti-

horari, prement a la vegada el botó de retenció. 
4. Posa la broca que necessitis i ajusta el portabroques. 

Utilitza guants de protecció mecànica només per 
afluixar-ajustar el portabroques i col·locar la 
broca. 

5. Endolla l’equip al corrent elèctric. 
6. Posa en marxa la rectificadora amb l’interruptor. Pots 

ajustar la velocitat amb el botó negre rodo superior. 
7. Assegura la peça de treball mitjançant un dispositiu 

de subjecció o cargol de banc.  
8. Treballa sobre una superfície ferma.  
9. Manté sempre les mans allunyades de la zona de 

treball de l’equip. 
10. Manté el cable elèctric per darrera de l’equip. 
11. En acabar, apaga i desendolla l’equip. 
12. Afluixa el portabroques mitjançant un gir en sentit anti- 

horari prement a la vegada el botó de retenció. 
13. Retira la broca. Utilitza guants de protecció 

mecànica només per afluixar el portabroques i 
treure la broca. 

14. Neteja la zona de treball. 
15. Torna l’equip al taulell. 

 
 

 

BOTÓ  
DETENCIÓ 

POTÈNCIA 

ON/OFF 
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TREPANT BOSCH PSB 

CODI ISE 011 Data: Novembre 2016 Revisió: 00 Pàgina: 1 de 1 
 

 
En col·laboració amb:  

  

Ús previst: Foradar fusta, metall i plàstic.  

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 

 
Ulleres de protecció per evitar projeccions del material o de la broca, en 
cas de trencament. 

 
Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de la pols 
generada. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL DOCENT 
RESPONSABLE. 

1. Demana l’equip i les broques que necessitis al taulell. 

2. Afluixa el portabroques amb la clau que hi ha penjada del 
cable. 

3. Posa la broca que necessitis, assegura’t que entri recta. 
Ajusta el portabroques amb la clau. Utilitza guants de 
protecció mecànica només per afluixar-ajustar el 
portabroques i col·locar la broca.  

4. Ajusta la profunditat de perforació amb el botó esquerre del 
braç i la regla adjunta. 

5. Col·loca el trepant en el suport. 

6. Ajusta l’alçada inicial amb el botó dret del braç, de manera que 
quedi a prop de la peça. 

7. Endolla l’equip al corrent elèctric.  

8. Comprova que el percussor no està posat.  

9. Posa en marxa el trepant amb el gatell groc. 

10. Pots canviar en sentit de gir amb la palanca al costat del 
gallet. Pots fixar el gallet prement el botó negre lateral. 

11. Pots ajustar la velocitat màxima amb la roda negra del gallet. 

12. Baixa lentament el trepant amb el braç lateral. 

13. Manté sempre les mans allunyades de la zona de treball 
de l’equip. 

14. Per aturar, torna a prémer el gallet.  

15. En acabar, desendolla l’equip. 

16. Retira la broca. Utilitza guants de protecció mecànica 
només per treure la broca. 

17. Neteja la zona de treball. 

18. Torna l’equip i les broques al taulell. 
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TREPANT PORTÀTIL BOSCH PSR 
CODI ISE 012 Data: Novembre 2016 Revisió: 00 Pàgina: 1 de 1 

 

  

Ús previst: Foradar fusta, metall i plàstic.  

 

Utilitza els equips de protecció individual (EPI): 
 

Ulleres de protecció per evitar projeccions del material o de la broca, en 
cas de trencament. 

 
Mascareta de protecció respiratòria per evitar la inhalació de la pols 
generada. 

 

Segueix les següents instruccions. EN CAS DE DUBTE, ADREÇA’T AL PERSONAL DOCENT 
RESPONSABLE. 

1. Demana l’equip, la bateria i les broques que necessitis al taulell. 
2. Abans de col·locar la bateria, afluixa el portabroques de tancament ràpid 

mitjançant un gir en sentit anti-horari. 
3. Posa la broca que necessitis, assegura’t que entri recta. 
4. Ajusta el portabroques amb la mà mitjançant un gir ferm en sentit horari fins 

que es quedi fixat. Utilitza guants de protecció mecànica només per 
afluixar-ajustar el portabroques i col·locar la broca.  

5. Posa la bateria. 
6. Posa en marxa el trepant amb el gallet, sempre i quan estigui el selector de 

sentit vermell en posició central. Pots invertir el sentit de gir amb el botó 
vermell al costat del gallet. Disposes de 2 velocitats modificant el botó vermell 
superior.  

7. Pots ajustar la força de gir amb l’anell numerat 1-25 o en el màxim la funció 
trepar. 

8. Manté sempre les mans allunyades de la zona de treball de l’equip. 
9. En acabar, fixa el selector de sentit vermell en posició central. 
10. Treu la bateria 
11. Afluixa  el  portabroques  de  tancament  ràpid  amb  la  mà mitjançant un 

gir ferm en sentit anti-horari.  
12. Retira la broca. Utilitza guants de protecció mecànica només per afluixar 

i treure la broca. 
13. Neteja la zona de treball. 
14. Torna el trepant, la bateria i les broques al taulell. 
 

 
En col·laboració amb:  
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