
  

UNITAT 5

LA FUSTA (I)
Propietats i tipus de fustes



  

Composició de la Fusta

Escorça: protegeix les capes internes

Liber: Encarregada de conduir la saba

Albura: Fusta jove, més blanquinosa

Duramen: Es la fusta més madura, més 
compacta i seca

Medul·la:Part central. Es lleugera, a 
vegades està buida.



  

Propietats de la fusta

● DURESA: Resistència a l'acció d'altres cosos
– Fustes dures: Les que provenen d'arbres de fulla 

caduca: Roure, noguera, castanyer

– Fustes blanes: Les que provenen d'arbres de fulla 
perenne: Pí, avet

– El banús es la fusta més dura



  

● DENSITAT: Es més lleugera que l'aigua, per 
això flota
– 1L Aigua= 1kg      

– 1L de Fusta= 0,3 a 0,8Kg (segons el tipus de fusta)



  

● HIGROSCOPICITAT: la fusta absorbeix aigua. 
● FLEXIBILITAT: La facilitat d'algunes fustes per 

ser corbades.

● FENDIBILITAT :Facilitat d'obrir-se en sentit de 
les fibres. 



  

Altres propietats

● Ressonància: Propietat de la fusta d'amplificar i modular 
el so. per aquesta raó la fusta és utilitzada com "caixa de 
ressonància" per a pianos, guitarres, tambors, violins, etc.

● Material aïllant

● De fàcil poliment



  

Obtenció de la fusta

TALA
TRANSPORT 

DE TRONCS A 
FÀBRICA

MULLAT I 
TRACTAMENTS 

QUÍMICS

ESCORÇAMENT

MULLAT I 
TRACTAMENTS 

QUÍMICS

TALLAT PER 
XAPA

TROSSEJAMENT 
PER LLISTONS

ASSECATGE ASSECATGE

POLIMENT

REPOBLACIÓ 
AMB NOUS 
ARBRETS

Video Recomanat: 
      Obtenció de Xapa: https://youtu.be/9vsAXiM1Bxw
      Obtenció de llistons: https://youtu.be/FHmQZ9zYY74



  

FUSTES NATURALS D'US 
HABITUAL

Tauler

Tauló

Taula

Llistons

Motllura



  

● Pi:  fusta groguenca pàl·lida, tova i fàcil de 
treballar. 

● Roure:  Fusta molt dura. Es fa servir per fer 
parquet. 

● Noguera:  Semipesant i semidura, fàcil de 
treballar. Per mobiliari

● Teca:  Molt dura, amb una capa de resina 
natural que la protegeix de l'exterior. Color 
groguenc. 



  

Per escollir una fusta.......

● Propietats: duresa, flexibilitat, etc...
● Qualitats estètiques: color, venes poc 

marcades, etc..
● Cost: €



  

● Quines propietats de la fusta escolliries per 
fer....
– Monopatí

– Un moble:  llibreria

– Un moble de jardí

– Una guitarra



  

Taulons artificials

● CONTRAPLACATS: són plaques compostes 
per diverses fulles de fustes de 0,5 a 0,3 mm. 
Es posen unes fulles sobre d'altres i es 
premsen. Sempre en nombre imparell.  



  

● TAULONS AGLOMERATS: fets amb encenalls 
i restes de fusta premsats amb cola.  
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