
DESOCUPACIÓ ESPACIAL DEL CUB

JORGE DE OTEIZA 

ROSA GRANCHA GARRIDO

1R CURS D’INTERIORS

EASDIB

TALLER DE METALL

NADAL MARCH

22/11/2016



ÍNDEX

1. MATERIALS

2. EINES

3. PASSOS

4. MESURES

5. ETAPES

6. RESULTAT



1. MATERIALS

Per realitzar la desocupació espacial del cub, s’han hagut d’usar una sèrie de materials, que són:

-Fols tamany DIN A4
-Llapis i goma
-Cartolina DIN A3
-Retolador permanent
-Regles, escaire i cartabó
-Cartó ploma gran
-Estisores
-Cúter
-Guants protectors; oculars i acústics
-3 peces de metall (llauna) de 15x30cm
-Pinzell per aplicar l’àcid

2.EINES

-Metre i peu de rei
-Escaire
-Punta de traçar
-Guillotina
-Cisella
-Estisores de metall i cargol
-Serra de metall
-Alicates
-Preses
-Llimes (planes, rodones o quadrades; fines o gruixudes)
-Plegadora
-Martell; de metall i de fusta també
-Escarpera
-Disc de polir o de mil fulles i disc de tallar



3. PASSES

3.1. La primera passa d’aquest projecte va ser la realització de quatre esbossos de premaquetes del cub
final.

3.2. La segona passa va ser la de fer quatre premaquetes en cartolina: de 5x5cm dels esbossos realitzats
anteriorment.

3.3. La tercera passa consistia en la realització d’una premaqueta en cartóploma de 10x10cm, on 
decidim quin serà el nostre model per a fer el cub de metall. Havíem de tenir en compta els gruixos, ja 
que si tots feien 10x10 exactament, no quadraria, degut a que el cartó ploma ja tenia un gruix d’uns 
3mm.

3.4. Tallar 3 peces de llauna de 15x30cm i fer-li substraccions per fer el cub final.



4. MESURES

PREMAQUETA DE CARTÓ PLOMA

      10 cm

                                                                                                                    
                   10cm
    

                                                                                                                                                15cm

CUB DEFINITIU DE METALL

         15 cm                                         
                                 
                                           30cm        

                         15cm

5. ETAPES

ETAPES DINS LA CRACIÓ DE LA NOSTRA PEÇA DE METALL:

1. Primer de tot hem de tallar tres planxes de llauna amb la guillotina, donant-nos un resultat de 
30x15cm. Per fer les marques de les zones on hem de tallar, utilitzarem un escaire i una punta de 
traçar. Aquestes 3 peces formaran el cub sencer.
Després de tallar les 3 planxes, haurem de llimar els cantells de manera que no tallin.



2. Quan tenguem les peces, marcam també amb la punta de traçar, les substraccions que hi farem, 
seguidament les tallam i tornam a llimar. En el meu cas va resultar senzill, ja que totes les 
substraccions es trobaven als extrems de les planxes i va bastar amb un ús ràpid de la guillotina.

3. Doblegar les planxes: evidentment no podem deixar unes planxes de 30x15cm, llavors el que hem de 
fer és anar a la màquina (plegadora) que plegarà la planxa per la meitat fins als 90º, és a dir, un angle 
recte.

4. Soldar la peça: agafam les planxes ja doblegades, i mirant per allà on s’han de ajuntar, soldam amb 
la protecció de la vestimenta adequada i una màscara protectora per als ulls.



5. Llimar les restes: un pic soldades les peces i ja amb el cub fet, queden restes del soldament que 
hauran de ser llimades amb una màquina de disc, també amb una protecció visual, auditiva i a nivell 
de vestimenta també, com per exemple amb un devantal especial, ja que la licra seria un element 
perillós amb relació amb les xispes que produeix la màquina de disc.

6. L’aplicació de l’àcid: el cub queda amb un aspecte de metall, però si li donam una capa amb un 
pinzell d’àcid, també amb precaució de no tocar-lo amb les mans ni tirar-lo, de manera que el cub si el 
deixam en l’exterior, quedarà amb un aspecte oxidat, roveat.

7. Aplicar la mescla de salfumant per aturar l’efecte de l’acid corrossiu: en aquesta etapa simplement 
hem d’aplicar aquesta mescla per frenar l’oxidació.



6. RESULTAT

Finalment el que ens queda és el nostre cub de metall amb un aspecte oxidat i ja aixut. 

 


