
  



  

Què és la fusta?

• La fusta és un material natural que es 
troba en el tronc dels arbres i que ha estat 
utilitzada per la humanitat des de la 
prehistòria.

• La seva estructura és complexa i no 
homogènia ja que bàsicament està 
formada per molècules de cel·lulosa 
reforçades per una substància polimèrica 
anomenada lignina.



  

• La fusta s’obté dels arbres a partir d’un 
procés de tala i desbrancatge.

• Aquests arbres 
passen a una 
serradora on són 
tallats i preparats 
per desprès
poder utilitzar-los
en les fabriques.

D’on s’obté la fusta?



  

Quins tipus de fustes hi ha?

Natural

Dura

Roure Sapel·li Faig

Noguera Freixe Cirerer

Tec Castanyer Til·ler

Tova

Pi Avet

Cedre Teix

Xiprer

Artificial

Contraplacada

Aglomerada

De partícules

De fibres
Sense resina (tablex)

Amb resina (DM)

Enllistonada



  

• La fusta natural és la que s’obté 
directament dels arbres i que passa per 
un procés de desbrancatge.

• Un cop desbrancada passa per la 
serradora on es talla i es classifica.

• La fusta natural es pot classificar en dos 
tipus diferents; la fusta dura i la fusta 
tova.

La fusta natural



  

• La fusta tova s’obté dels 
arbres que tenen un 
creixement lent per el 
que son més denses i 
suporten més els cops i 
els pesos.

• S’obtenen d’arbres de 
fulla caduca com per 
exemple el roure o el faig.

La fusta dura



  

• La fusta tova s’obté dels 
que tenen un creixement
ràpid per el que son més
flexibles.

• S’obtenen d’arbres de 
fulla perenne com per 
exemple avets o pins.

La fusta tova



  

• La fusta es caracteritza per dependre de la 
direcció de l’esforç és per això que es 
defineixen tres eixos de simetria a la fusta:
– El longitudinal
– El radial
– El tangencial

Resistència de la fusta



  

• La fusta verda és la fusta acabada de tallar i 
que conté un percentatge d’humitat superior al 
100%.

• Ha de ser processada per a disminuir aquesta 
humitat, el qual es pot fer a l’aire lliure (durada 
d’un any o més) o amb forns (durada de sis a 
set setmanes).

• Desprès de l’assecatge la humitat baixa fins al 
10% o 15%.

La fusta verda



  

• El contingut d’humitat es calcula de la 
següent forma:

La fusta verda



  

• Les fustes artificials són el tipus de fustes que 
s’han elaborat a partir d’altres tipus per tal de 
millor algunes de les seves característiques.

• Existeixen de diferents tipus:

– Taulers de xapes (contraplacats)
– Taulers de partícules (aglomerats)
– Taulers de fibres (tablex i DM)
– Taulers de llistons (enllistonats)
– Xapes naturals
– Xapes sintètiques

La fusta artificial



  

• S’obtenen a partir de l’unió de fustes naturals 
però variant les vetes de les fustes en un angle 
de 90º.

• Són molt resistents i 
suporten molt bé els 
canvis de temperatura.

• S’utilitzen per a 
estructures 
d’edificacions.

Taulers de xapes (contraplacats)



  

• S’obtenen a partir d’encenalls o partícules 
encolades amb resines 
sintètiques a base de 
formaldehid i premsades.

• S’obtenen fustes més 
denses i menys resistents.

• No suporten bé la humitat.

Taulers de partícules (aglomerats)



  

• Tablex:

– S’obté a partir de fibres de
fusta premsades humides 
i deixant-les secar.

– No suporten els canvis 
d’humitat.

– S’utilitzen normalment per 
als fons dels calaixos i dels 
armaris.

Taulers de fibres (tablex i DM)



  

• DM:

– S’obté a partir de fibres de
fusta premsades en sec i 
encolades amb resina i 
tornades a premsar.

– Força dur, textura molt 
fina i un bon acabat.

– S’utilitza en la decoració.

Taulers de fibres (tablex i DM)



  

• S’obtenen a partir de llistons 
de fusta tova encolats amb 
resines i revestits amb 
capes de fusta dura.

• Tenen una resistència entre 
l’aglomerat i el contraplacat.

• A vegades es revesteixen 
amb xapes decoratives per 
millorar el seu aspecte.

Taulers de llistons (enllistonats)



  

• S’obtenen amb talls 
tangencials del tronc.

• Quan són per a 
l’elaboració de 
contraplacats s’obtenen 
amb un tall perifèric.

• S’utilitzen per a l’obtenció 
de fustes artificials.

Xapes naturals



  

• S’obtenen a partir de 
resines sintètiques de 
melamina formaldehid.

• Poden suportar els 
canvis de temperatura.

• Poden tenir diversos 
acabats per tal de que
siguin més vistosos.

Xapes sintètiques
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