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1 >> Tècnica de llimada manual
En l’actualitat, cada vegada s’instal·len més accessoris als vehicles, ja sigui per a la nostra seguretat o
bé per a la personalització del vehicle. Aquests accessoris, tot i ser originals, a vegades necessiten petits ajustos per a la seva instal·lació.
Per exemple, és habitual haver de fer allotjaments més grans o llimar una mica la peça per al seu acoblament perfecte, per la qual cosa haurem de realitzar medicions amb el calibre.

·· Objectius
Mecanitzar una peça mitjançant la tècnica de llimada, així com comprovar la planitud de les diferents
cares de la peça, deixant la peça amb les mesures que indica el plànol.

·· Temps estimat
12 hores.

·· Mesures de seguretat i higiene generals
Sempre que es realitza un treball al taller, s’ha d’utilitzar equipament i roba apropiats que s’adeqüin a
les mesures de seguretat obligatòries.
Aquests són, entre altres, alguns dels elements que s’han d’utilitzar:
–
–
–
–

Uniforme de treball.
Calçat de seguretat al taller.
Guants de protecció per evitar accidents.
Ulleres protectores per als ulls quan s’hagi d’utilitzar alguna màquina.

Com a mesura de seguretat, has de tenir en compte que quan es treballa al taller no s’han de colpejar les eines contra cap objecte ni
contra la taula, ja que no són cap martell.
Un cop finalitzada la pràctica, neteja i endreça el teu lloc de
treball. A més, neteja i guarda les eines de treball que hagis fet
servir.

Eines necessàries
• Llima basta de 12”.
• Llima entrefina de 8”.
• Esquadra de 90º.
• Carda.
• Calibre.
• Protector de mordasses.
• Escombreta de neteja.

·· Mesures de seguretat específiques
A continuació, es mostren algunes pautes de seguretat específiques per a la pràctica que has de
realitzar:
– Comprova que les eines i els aparells de mesura estan en bon estat.
– Assegura’t que a la zona de treball no hi ha oli o greix que et pugui ocasionar un accident.
– Quan realitzis la pràctica, assegura’t que comprens i compleixes les mesures de seguretat. Si no n’estàs segur, pregunta-ho al teu professor.
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·· Material necessari
Platina de ferro de 100 mm x 60 mm x 10 mm.
El plànol de la peça que has de realitzar és el següent:

B

A

58

D
C

F

E

98

8

·· Desenvolupament de la pràctica
1. Col·loca la peça al cargol de banc, procurant que estigui perpendicular a la teva posició de llimada.

1.1. Cargol de banc.

1.2. Col·locació de la peça al cargol de banc.
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2. Llima la cara A de la peça, mantenint la llima agafada amb les dues mans i realitzant un moviment
alternatiu, procurant que la llima no balancegi.
Comprova la planitud de la cara llimada amb l’esquadra. Un cop aconseguida la planitud, poleix la
cara A de la peça amb una llima entrefina.

1.3. Posició de les mans per a la llimada.

1.4. Comprovació de la planitud de la cara A amb l’esquadra.

3. Llima la cara B de la peça, mantenint la llima agafada amb les dues mans i realitzant un moviment
alternatiu, procurant que la llima no balancegi.
Comprova la planitud de la cara B llimada amb l’esquadra, així com l’esquadra amb la cara A. Un cop
aconseguida la planitud i l’esquadra, poleix la cara B de la peça amb una llima entrefina.

1.5. Comprovació de la planitud de la cara B amb l’esquadra.
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1.6. Comprovació de l’esquadra.
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4. Llima la cara C de la peça, mantenint la llima agafada amb les dues mans i realitzant un moviment
alternatiu, procurant que la llima no balancegi.
Comprova la planitud de la cara C llimada amb l’esquadra, així com l’esquadra amb la cara A i la B.
Un cop aconseguida la planitud i l’esquadra, poleix la cara C de la peça amb una llima entrefina.

1.7. Comprovació de la planitud de la cara C amb l’esquadra.

1.8. Comprovació de l’esquadra.

5. Llima la cara D de la peça, és a dir, la cara oposada a la cara C.
Has d’aconseguir la mesura que s’indica al plànol de la peça, 98 mm, comprovant aquesta mesura
amb el calibre.
6. Llima la cara E de la peça, és a dir, la cara oposada a la cara B.
Has d’aconseguir la mesura que s’indica al plànol de la peça, 58 mm, comprovant aquesta mesura
amb el calibre.
7. Llima la cara F de la peça, és a dir, la cara oposada a la cara A.
Has d’aconseguir la mesura que s’indica al plànol de la peça, 8 mm, comprovant aquesta mesura amb
el calibre.

1.9. Comprovació de mesura, 98 mm, amb
el calibre.

1.10. Comprovació de mesura, 58 mm, amb
el calibre.

1.11. Comprovació de mesura, 8 mm, amb
el calibre.
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