
  

UNITAT 5

LA FUSTA (II)
Treballar amb la fusta



  

1. Marcar i Serrar 
● MARCAR: Abans de tallar la fusta tenim 

marcar el traç que ens guiarà el tall. 
● Per marcar ens farem servir de llapis i estris per 

mesurar i traçar. 



  

● SERRAR: Hi ha quatre tipus de serres de 
mà per serrar fusta.

– Xerrac ordinari

– Xerrac de beina 

– Xerrac de punta

– Serra de vogi o marqueteria



  

● Per REBAIXAR la fusta tenim les següents 
eines: 
– Enformador

– Gúbia



  

Serres elèctriques

● Accionades per un motor.
● Serra de vaivé. Per talls rectes, biselats i en 

corba https://youtu.be/c742p5COJoo

 

● Serra circular. Un disc que gira a gran 
velocitat. No més per talls rectes

https://youtu.be/q9FzQhzicMc

https://youtu.be/c742p5COJoo
https://youtu.be/q9FzQhzicMc


  

Eines per subjectar

● Tant per seguretat com per facilitar el treball 
amb fusta és necessari subjectar 
adequadament la fusta

Sejants

Caragol



  

2.Llimada, raspada, poliment

● Una vegada tallada, la fusta queda basta, amb 
estelles amb les que ens poem fer mal, i que a 
més no són estètiques. 

● Per tant, es fa necessari llimar, raspar i polir la 
superfície tallada.

 



  

LLIMADA

● Em de triar la RASPA  que tingui la rugositat i 
forma adequada a la feina que volem fer. 
Començarem per una raspa rugosa i acabarem 
amb una fina. 

Subjecció

Vaivé

Diferents 
raspes



  

RASPADA

● Amb la raspada rebaixem i allisem la fusta amb 
l'ajut dels RIBOTS. Hi ha de mà i elèctrics

● https://youtu.be/v_IKqI_H8-U

https://youtu.be/v_IKqI_H8-U


  

POLIMENT

● Polir és l'operació que consisteix a allisar i fer 
lluent una superfície per ABRASIÓ amb un 
PAPER DE VIDRE.

● Hi ha paper de vidre amb gra més fi o més 
gruixat. 

Ens podem ajudar d'un tac

Polidora elèctrica



  

3. UNIONS

● Les unions són uns dels aspectes més 
importants alhora de treballar la fusta. 

● Una unió incorrecta ens pot desbaratar un 
projecte, i fins i tot pot ser perillosa.

●



  

CLAUS

● Hi ha amb diferents caps i formes. 
● Feim servir un martell per clavar-los 
● No són segurs, les unions se podem alliberar



  

CARGOLS AUTOROSCANTS

● Les unions són més resistents que amb els 
claus. 

● Hi ha de diferents caps, formes, mides, etc.

Tornavisos



  

CARGOLS I FEMELLES

● Unions molt resistents. Les volanderes 
reparteixen la força de la femella, i impedeix 
que la fusta es deformi.

Volandera

Femella



  

ESCAIRES

● Serveixen per fer unions en angle. 
● Hi ha amb forma d'angle, plans, forma de T



  

COLES

● Son productes químics que ens permeten 
enganxar materials de manera permanent. 

● Per fusta feim servir la cola blanca. 



  

ACOBLAMENTS 

● Es poden fer unions 
sense claus, ni cargols. 



  

EL PAPER
● Material tou, flexible, en forma de làmina. 
● Obtingut a partir de substàncies vegetals: 

– Les fibres de cel·lulosa

La cel·lulosa és una 
substancia sòlida 
que es troba en la 
polpa de la fusta i 

altres vegetals



  

● Els egipcis van ser la primera civilització que 
utilitza la cel·lulosa com a suport per escriure. 

Crearen  el papir



  

● Però el paper que coneixem avui  va ser 
inventat per Ts'ai Lun  l'any 105 DC, a la Xina, 
a partir de deixalles de tela. 

● La tela està feta amb fibres vegetals. 



  

OBTENCIÓ DE PAPER
1. PREPARACIÓ DE LA PASTA

● https://youtu.be/F_y6QyUhdyk
● La matèria primera utilitzada a la indústria és:

–  la fusta, els draps vells i el paper reciclat

● Amb les matèries primeres triturades es 
prepara una pasta que macera en aigua. 

● Quan la matèria primera no més és fusta es fan 
servir substàncies químiques per ajudar a 
crear la pasta. 

https://youtu.be/F_y6QyUhdyk


  

● Una vegada està feta la pasta és necessari 
refinar-la per que quedi homogènia. 

● La pasta refinada pasa al mesclador:
– Pasta 

– Clor: per aconseguir que el paper sigui blanc.

– Cola: per aglomerar

– Colorant: per donar-li el color desitjat.



  

PROPIETATS DEL PAPER

● Les propietats del paper deriven de la seva 
estructura fibrosa

● És resistent a la tracció
● Pot suportar bastants manipulacions sense 

trencar-se o deformar-se
● Es pot tallar i doblegar fàcilment amb les mans
● S'hi pot escriure damunt. És un suport 

d'informació. 



  

● El gramatge: és una propietat física que ens 
indica la massa, en grams, d'un metre quadrat 
de paper (g/m2). 



  

OBTENCIÓ DE PAPER
2. OBTENCIÓ DE LA LÀMINA

● La pasta surt del mesclador
● Passa a la màquina contínua, on la pasta per 

l'aigua. 
● Mitjançant un corrons  s'aconsegueix que la 

pasta prengui forma de làmina. 
● La làmina passa per cilindres calents  per 

evaporar l'aigua. 
● El paper s'enrotlla en bobines per la seva 

distribució. 
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