Guia d’utilització de la Màquina de Xapes i imants de
38 mm
Els passos que hem de seguir per fer les xapes:
-

Conèixer totes les peces que emprarem. Fem doncs una repassada.:

Màquina xapes
Ø 38 mm



Peça metàl·lica
davant

Peça metàl·lica
darrera

Làmina
transparent

Filferro

Heu de saber que el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona
compta amb un document amb el model de xapes que podeu demanar per tal de tenir les
mides exactes de les xapes. A més compteu també amb una màquina encunyadora que
serveix per retallar el dibuix que més tard serà l'imatge de la xapa. Hi ha dues mides de tall,
25 mm i 38 mm de diàmetre.

El primer que s'ha de fer per agilitzar la feina és posar el
filferro (figura 5) amb la peça metàl·lica de darrera
(figura 3).

Un cop posats tots els filferros comencem el procediment de la creació de la xapa.

Primer de tot posarem la màquina en posició 1 i col·locarem la
peça metàl·lica de davant (figura 2).

Seguidament afegirem la imatge (en l'exemple és de color marró) i
la làmina transparent.

Un cop posades les 3 peces a la posició 1 (peça metàl·lica davant +
imatge + làmina transparent), amb la palanqueta, la mourem perquè
quedi a sota de la palanca i la màquina quedi en posició 2.

Tot seguit baixarem la palanca i veureu que les 3 peces quedaran
agafades.

A continuació, amb la màquina posada en posició 2, afegirem la
peça metàl·lica de darrera amb el filferro (la part d'apertura
del filferro ha de quedar a sota).

Tornarem a moure amb la palanqueta, en aquest cop al sentit
contrari per tal de que quedi la posició 2 sota la palanca i la
baixarem i...

Xapa Feta!!
Per tal de fer els imants, és el mateix procediment, quan tens les 3
peces (peça metàl·lica davant + imatge + làmina transparent)
enganxades, en comptes de col·locar la peça metàl·lica de darrera amb
el filferro es posa l'imant, amb la part completament llisa encarada cap
abaix. Últim pas, baixarem la palanca i...
Imant Fet!!

Tots els desperfectes que se'n deriven durant l'ús del material seran
responsabilitat de l'entitat.

