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TEMA  5 – TRANSFORMACIÓ DE LES PRIMERES MATÈRIES 
 
 
 

1. Obtenció de la fusta 

2. Mecanització de la fusta 

3. Transformació i ús de la fusta 

4. Obtenció dels materials petris 

5. Transformació dels materials petris 

6. Obtenció dels materials tèxtils 

7. Transformació dels materials tèxtils 

8. Mecanització dels materials tèxtils 

9. Obtenció dels metalls 

10. Transformació dels metalls 

11. Mecanització dels metalls 

12. Obtenció dels plàstics 

13. Transformació dels plàstics 

14. Mecanització dels plàstics 

 

 

1- OBTENCIÓ DE LA FUSTA 

Per que la fusta arribi a un taller de  fusteria o bé a una fàbrica de mobles, primer cal extreure-la de les 
explotacions forestals i després transformar-la en productes semielaborats, és a dir en taulons i llistons de 
diferents tipus i mesures. Tot aquest procés consta de diferents etapes: 

Tala dels arbres 

Consisteix a tallar els arbres dels que n'aprofitarem la fusta, bàsicament 
del tronc. Aquesta tasca la realitzen equips de llenyataires i ho fan 
fonamentalment amb serres mecàniques. Es recomana tallar els arbres  
durant la tardor i l'hivern i es obligatori replantar les zones tallades. 
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Neteja de les rames i trocejat dels troncs 

Al mateix bosc es realitza la tasca d'eliminació de les rames dels arbres i també es comença a eliminar 

l'escorça fins a deixar-lo prou net i a punt per poder-lo evacuar del bosc i poder-lo transportar. L'escorça i 

les rames s'utilitzen com a combustible. 

Per treure els troncs fins al punt de càrrega als camions d'alt tonatge s'utilitza petita maquinària o bé els 
animals de tir. 

Els troncs es parteixen, si cal a una determinada longitud per tal de poder ser transportats. 

 

Transport dels troncs 

 

La fusta obtinguda s'ha de transportar fins les serradores, 
habitualment es realitza amb camions de gran tonatge. En zones on 
el curs dels rius és abundós també s'usa l'aigua com a mitjà de 
transport fins al lloc de destí o bé a zones baixes de millor 
accessibilitat. Per exemple, els raiers dels Pallars i també de l'Alt 
Urgell transportaven la fusta d'aquestes comarques fins la plana de 

Lleida i fins i tot fins al delta de l'Ebre. 

 

 

   Serrat 

 

        

Ja a la serradora, s'acaba de treure i netejar l'escorça dels troncs i posteriorment es talla longitudinalment els 
troncs amb grans serres de cinta. Els encenalls que obtenim del tall dels troncs els usem per fer-ne paper i taulers 
d'aglomerat. Se n'obtenen taulons, taulers i llistons de diferents mides. 

Assecatge 

Per tal que la fusta no es podreixi ni es deformi s'ha d'assecar molt bé abans 
d'utilitzar-la. 

Aquest procés es pot realitzar de forma natural apilant la fusta de forma que 
pugui circular l'aire entre els taulons i taulers o bé de forma artificial posant la 

fusta en un magatzem tancat i fent circular aire calent. 
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Comercialització 

La fusta natural es talla en productes que s'anomenen semielaborats i que tenen unes formes i mides establertes: 

 

La taula: fusta plana, de poc gruix i de cares paral·leles. 

El tauló: taula gruixuda 

El tauler: fusta de gran superfície plana que es confeccionen unint taules de costat. 

Els llistons: fustes primes i allargades i de secció habitualment quadrada. 

Les motllures: llistons que tenen seccions amb formes decoratives. 

 

Altres formes són la xapa, que s'obté fent rotar els troncs en una màquina amb un tall molt afilat i que genera una 
làmina de fusta molt prima. Aquesta s'utilitza per a recobrir altres fustes de menys qualitat o d'aspecte menys 
agradable. 

 
 

2- MECANITZACIÓ DE LA FUSTA 

Per tall 

S'utitizen diferents tipus de serres i xerracs segons el tipus de treball que s'ha de realitzar: Els xerracs s'usen per a 
talls rectes 

Els xerracs de costella per fer talls curts i de precisió 

El xerrac de punta s'usa per a talls una mica corbats. 

La serra de marqueteria per a tallar contraxapat prim i llistons 

Per arrencada d'encenalls 

Consisteix a eliminar i desgastar diferents parts d'una peça.  

Podem usar els processos de: 

Trepanat, perforació les peces per mitjà de broques o barrines. 
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Raspallat, allisar i rebaixar les peces fent passades amb el ribot. 

Llimat, modificació de la forma d'una peça eliminant material amb llimes o raspes. 

Poliment, eliminació de material per mitjà de paper de vidre. 

Unions 

Encolat per mitjà de coles específiques per a fusta. 

Clavat amb claus, visos o grapes. 

Per mitjà d'escaires i falques. 

 

 

3- TRANSFORMACIÓ I ÚS DE LA FUSTA 

El seu aspecte (color, olor, textura, vetes, ...) la seva duresa, la resistència i les qualitats pròpies segons cada 
espècie fan que cada tipus de fusta posseeixi unes característiques i propietats que la fan idònia per a unes o altres 
aplicacions. 

Existeixen tantes varietats de fusta com tipus i espècies d'arbres. Però a més hem de diferenciar entre la fusta 
massissa  i  la fusta elaborada. 

En construcció, la fusta s'usa com a element de resistència (pilars, bigues, encavallades, bastides, encofrats, 
plataformes, ...), com a tancament (baranes, finestres, portes, bastiments, ...), com a element decoratiu 
(escultures, motllures, ..) i també com a paviment (parquet). 

Ús de les fustes més habituals 

EL PI: s'usa per a fusteria tant d'interior com d'exterior i també en mobiliari per les seves marcades vetes de colors 

vius. 

EL FAIG: s'usa en mobles i ebenisteria ja que té una fibra força recta i el gra molt fi. També la troben en revestiment 

d'interiors com portes, tarimes i motllures, com a xapa decorativa i articles esportius per la seva resistència i 

durabilitat. 

EL ROURE : ës un tipus de fusta excel·lent per a mobles i ebenisteria fina tant d'interiors com d'exteriors. També 

s'usa com a xapa decorativa i per a la confecció de bótes de vi. 

EL CIRERER : tipus de fusta molt elegant per a mobles i ebenisteria d'interior, també s'usa en la confecció de talles, 

xapes decoratives i mobles amb corbatura. 

EL CASTANYER : la seva fibra és molt fina però habitualment presenta força nusos. S'usa per a fusteria tant interior 

com exterior i també com a xapa decorativa. 

LA TECA : fusta molt resistent per a mobles exteriors com els de parcs i jardins. En fusteria interior habitualment 

s'usa per a portes, finestres, recobriments i xapes decoratives. Les construccions navals acostumen a ser d'aquest 

tipus de fusta. 

LA NOGUERA : és un tipus de fusta molt elegant per a la fabricació de mobles i ebenisteria d'interior per les seves 

vetes fines i gairebé negres, també la troben en xapes decoratives, mobles corbats i talles. 
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LES FUSTES ELABORADES (aglomerat, DM, contraplacat, fullola) : s'usen per a elements o mobles de menys 

qualitat, normalment aquestes plaques van recobertes d'una xapa de fusta massissa de més qualitat i més 

decorativa o bé recobertes d'una imprigmació de resina de melamina. 

 
4- OBTENCIÓ DELS MATERIALS PETRIS 

Alguns materials petris s'utilitzen sense gairebé cap tipus de transformació. Tot i aixi els passos que es 

realitzen són: 

Extracció de les roques que s'arrenquen de l'escorça terrestre a les canteres. Es realitza amb màquines o 

bé per mitjà d'explossions controlades. 

Trituració de les roques per obtenir-ne trossos homogenis. 
Tallat dels blocs massa grans per donar-los el tamany i la forma adequada. 
Desbastat de les roques per aconseguir un poliment adequat. 
Acabat per eliminar les irregularitats que s'hagin pogut produir. 
Emmagatzematge  les roques. 
Transport de les roques fins al punt de distribució o a la fàbrica transformadora. 
 

 
 

5- TRANSFORMACIÓ DELS MATERIALS PETRIS 

Una bona part dels materials petris s'usen en construcció sense que requereixin cap tipus de 

transformació, estam parlant de materials com el granit, la grava, les pissarres o el basalt. 

Altres però sí que requereixen un procès de transformació, entre els que destaquem: 

LES CERÀMIQUES 
 
estan formats per materials provinents de pedres o argiles que es barregen amb 
aigua i altres material i constitueixen una massa plàstica i modelable que permet 
donar-li forma. Després es cou en un forn a temperatura elevada, més de 700ºC i se 
n’obté un material sòlid, dur però fràgil, bons aïllants tèrmics i elèctrics i que 
resisteix molt bé l’acció dels agents atmosfèrics. S’usen en construcció i 
ornamentació 
  
 

ELS MAONS 
 
 

és una peça en forma de paral·lelepípede rectangular, s’usa per 
a construir parets, murs, arcs, pilars, ... 
Cal destacar els maons refractants que suporten temperatures 
elevades sense fondre’s ni deformar-se, s’usa en en 

recobriment de llars de foc, ... 
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LES TEULES 
 
peça de forma acanalada però que també en ocasions pot ser plana, 
s’usa en la construcció de teulats 
  
 

 
LES RAJOLES 
 
són peces de poc gruix, amb una cara d’argila cuita per poder-la fixar a la paret o 
terra i l’altra cara està esmaltada vitrificada que és la que queda visible, s’usa per a 
recobrir superfícies interiors i exteriors, en decoració , ... 
 
 
 

 EL GRES 
 
és un tipus de rajola que s'esmalta i després es cou a temperatures 
elevades, és impermeable i resisteix bé l’acció del agents 
atmosfèrics, s’usa per a material sanitari, revestiment de parets, en 
la indústria elèctrica , .... 
 

 
LA PORCELLANA 
 
està feta d’argila amb silici, caolí, feldspat. I altres minerals en forma de 
pols que un cop pastats i modelats es  couen a uns 1300ºC. Posteriorment 
es recobreix amb esmalt. Que li proporciona l’acabat característic 
d’aquests materials. És impermeable, translúcida o de color blanc, fràgil, 
dura i resisteix bé els agents atmosfèrics, s’usa en material sanitari, 
indústria elèctrica, decoració, ... 

 
EL VIDRE 
 
està format per silici, sosa i altres materials, es fon i es modela a 1500ºC,es transforma en un 
líquid que se solidifica lentament en refredar-se i es llavors també quan se li dona la forma 
desitjada. És un material molt important per les seves característiques. 
És impermeable, transparent, trencadís, dur, bon conductor tèrmic, bon aïllant elèctric i resisteix 
bé l’acció dels agents atmosfèrics i químics s’usa en finestres, portes, lents, cotxes, gots, botelles, 
decoració, aïllant en les línies elèctriques d’alta tensió, ... 
 
EL CIMENT 

 
s’obté a partir de l’argila, roques calcàries i d’altres substàncies  que es barregen, es 
couen i es molen per obtenir una pols molt fina. Amassat amb aigua s’obté una pasta 
plàstica que quan s’asseca es torna dura, és l’element més important en la construcció, 
el tipus més conegut és el PORTLAND. 

 
LA CALÇ 
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s’obté a partir de pedres calcàries.Es treu de la roca calcària un cop cuita. Es cou en forns a una 
temperatura d’uns 1500 ºC. Es combina amb aigua, es blanca, poc dura i es perjudicial per a la 
pell. S’usa en la construcció, metal·lúrgia, indústries química, fabricació de fertilitzants, depuració 
de l’aigua, per a blanquejar parets, ... 
 
 

EL GUIX 
 
s’obté a partir de la pedra de guix que es deshidrata en un forn a una 500ºC. 
Després es mòlt i es parta amb aigua i es transforma en un material tou. Es fa 
servir per revestir parets, sostres, cornises, escultures,.... 

 

 
6- OBTENCIÓ DELS MATERIALS TÈXTILS 

Podem obtenir fibres tèxtils a partir de materials d'origen: 

Natural 
 
el cotó, Fibra procedent de diverses espècies de plantes de la família de 
les malvàcies.  
S’obté a partir de la flor del cotoner que es cultiva en regions càlides. 
Les llavors estan recobertes per unes fibres de base filamentosa que és 
el cotó pròpiament dit. Aquestes llavors a més ens proposcionen oli 
que pot ser usat com a aliment o per a la fabricació de greixos, 
margarina o sabó. 
És força econòmic en la seva producció, per tant es conreen moltes 

espècies diferents, entre elles el cotó de Texas (Gossypium hirsutum), originari de l'Amèrica 
Central i el cotó de les Índies Occidentals (Gossypium barbadense), d'Amèrica del Sud, que es 
conrea al sud-est dels Estats Units sota el nom de Sea Island Cottonn considerat el cotó que 
produeix les fibres de millor qualitat. 
Es considerada la més important de les fibres vegetals i també força econòmica. 
La seva llargada oscil·la entre 16 i 30 mm. i la seva secció o gruix entre 12 i 16 micres. Sol ser de 
color blanc. Encara és la fibra més usada per la seva elevada capacitat d’absorbir la humitat i el 
seu baix preu.  
S’usa per a roba d’ús personal i domèstica i hidrofilat en medicina (gasses). Les fibres més curtes 
s’usen per fer cel·lulosa. De tacte suau, no irrita la pell, absorbeix bé la humitat, fàcil de tenyir, 
dissipa l’electricitat estàtica, resisteix temperatures altes en el rentat i en la planxada, fresca, 
s’arruga amb molta facilitat, no s’arna, molt resistent a les rentades, bon aïllant tèrmic. 
 
el lli, S’obté a partir de la tija de la planta del mateix nom que pertany a la família de les linàcees. 
Aquesta planta pot crèixer fins a una alçada d'un metre. En podem distingir dos grans grups, el lli 
oleic i el lli tèxtil. La llavor proporciona l'oli de llinosa que s'utilitza en la indústria de la pintura, en 
la fabricació de teles encerades i en els linòleums. 
 
És la fibra tèxtil coneguda usada des de l'antiguitat. S'ha trobat teixits de lli en tombes egipcies de 
més de 4500 anys. Cap al segle XVII va tenir una gran impotància a Europa, especialment a 
Escòcia, Irlanda i Anglaterra; de fet actualment encara és molt valuós i reconegut el fil d'Escòcia. 
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Posteriorment va anar perdent importància degut a la forta competència del cotó tot i que 
actualment s'està revaloritzant fortament. 
el cànem, s'exteu la fibra del tronc de les plantes 
del mateix nom per un procés d'enriuada per tal 
de destruir les matèries gomoses que estan 
adherides a les fibres, posteriorment cal separar 
les fibres llenyoses per tal d'obtenir les fibres 
més fines que podran ser treballades. 

 

 
l'espart,s'obté de les fulles de la planta que són filiformes i tenaces i que es deixen estovar amb 
aigua durant unes tres setmanes colpejant-les per tal d'ablanir-ne les seves fibres i augmentar la 
seva plasticitat. 
 

la llana, és el pèl que cobreix el cos de les ovelles i d'una sèrie 
d'animals com la cabra o el conill d'Angora, la cabra del Caixmir 
[WS], la vicunya, la llama, entre altres.Ha estat considerada la 
"reina de les fibres tèxtils". Està constituida bàsicament per 
queratina, que és una proteïna de forma molecula. Te una capa 
d'escates en la seva superfície , això fa que per fregament i 
pressió les fibres humides s'ajunten unes amb les altres obtenint 

el feltre. És la més complexa de les fibres, formant una sola molècula formada per un 52 % de 
Carboni, un 20 % d'Oxigen, un 18% de Nitrogen, un 7 % d'Hidrogen i un 3% de Sofre. És la fibra 
que s’utilitza des de molt antic a les zones temperades.En particular, la raça merina és originaria 
de la península ibèrica documentada ja entre els anys 1700  i 1400 aC. Cap a la meitat del segle 
XVIII es van exportar ovelles d'aquesta raça cap a Gran Bretanya, França i Alemanya on es van 
creuar amb ovelles autòctones d'aquests països. Això va ser l'origen de l'actual indústria de la 
llana arreu del món. 
 

la seda, és un filament extremadament fi i molt 
brillant produit pel cuc de seda quan confecciona el 
seu capoll per tal de realitzar la seva matamorfosi. 
L'eruga teixeix un capoll de seda que forma tres 
capes superposades. A l'interior del capoll l'eruga es 
transforma primer en nimfa i després en una 
papallona que perfora el capoll per poder-ne sortir. 
Per a obtenir la seda, es mata a les nimfes 
submergint els capolls en aigua a 75ºC. Tot seguit els 
capolls són raspatllats mecànicament, la qual cosa 

remulla la sericina i es deslliga els fils. Actualment és la fibra més valuosa. El seu color és variat. Al 
cultiu dels cucs de seda se l'anomena sericultura i l'elaboració del fil de seda sempre ha estat un 
procés molt artesanal.  La llargada oscil·la entre els 500 i els 1500 metres i el seu gruix o secció 
aproximat és de 5 micres. Degut al seu poc gruix, per a obtenir un fil apte per poder-lo treballar 
cal entre 9 i 12 fils que s’hauran recargolat degudament. 
l'amiant, subtància mineral (silicat de calci i de magnesi). El mineral es desseca, es tritura i se 
separen les fibres amb les que es poden fer teixits. Els seus filament són llargs, inalterables al foc i 
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als àcids. Antigament l’utilitzaven per a fer equipaments ignífugs. Actualment ja no s’utilitza per 
que és cancerigen i ha estat substituit per fibres sintètiques amb les mateixes propietats. 
 

Artificial 
 

La idea inicial de les fibres artificials era imitar el treball dels 
cucs de seda per tal d'obtenir un material que conservés la 
seva forma original i rebaixant-ne el seu preu de cost. 
Són fibres químiques que s’obtenen a partir de matèries 
primeres que trobem a la naturalesa, com la cel·lulosa dels 
vegetals, però que transformem químicament, (amb sosa 
càustica i àcid acètic). 
S’obté una pasta que es fa passar per una filera per 
aconseguir-ne filaments. 
Per a fabricar una tona de raió són necessaris 1300 kg de 
pasta de fusta, 200 kg de sosa, 1300 kg d'àcid sulfúric i 500 kg 
de sulfur de carboni. 

La primera fibra artificial d'aquest tipus va ser fabricada el 1884 per un químic francés, Louis 
Marie Hilaire Bernigabd Chardonnet injectant pasta de cel·lulosa en un medi àcid que la coagula 
en forma de fibra contínua. Va rebre el nom de seda artificial o seda de Chardonnet tot i que 
actualment es coneix com a RAIÓ. 
Tots els raions contenen acetat de cel·lulosa a la què se li afegeixen altres productes químics tot i 
que la majoria s’acostumen a barrejar amb cotó o amb llana. 
 
Degut a què són fibres artificials la seva llargada i el seu gruix el podem determinar nosaltres en el 
seu procés de fabricació. 
Destacarem entre aquest tipus de fibres: 
el raió de cuproamoniacal, que s'obté a partir de la cel·lulosa procedent del cotó al que se li 
afegeix sosa caustica i una disolució cuproamoniacal. 
el raió d'acetat, que s'obté a partir del rebuig de la fibra de cotó, es ttracta amb anhídric i àcid 
acètic amb presència de sulfur i clorur de zinc convertint-se en acetat de cel·lulosa.  
el raió de viscosa, que combina amb el cotó i amb la llana. És el tipus de raió amb més aplicacions. 
 

Sintètiques 

Són les que més han evolucionat en els darrers anys. Es tracta de 
fibres que s’obtenen a partir directament del petroli o de derivats 
directes d’aquest. 
Destacarem entre aquest tipus de fibres: 

 les poliamides, la primera i més coneguda va ser el NILÓ, 
descobert el 1939  a partir de subproductes del quitrà. Va 
significar una gran revolució dins de la indústria tèxtil ya 
que algunes de les propietats superen les de les fibres 
naturals.El PERLÓ és l'altra poliamida més coneguda. 

 les acríliques, que s’obtenen a partir del metà. Les més 
conegudes són el CRILÓ, el COURTELLE, el DRALÓ, el i 
l’LEACRIL. 

 el polièster, que s'obtenen per condensació d'un diàcid i d'un dialcohol. Els més 
comercialitzats són el TERGAL, la TERLENKA, TERYLENE.  
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7- TRANSFORMACIÓ DELS MATERIALS TÈXTILS 

Un cop es disposa de les fibres es procedeix a transformar aquestes en fil. Per tant, les matèries tèxtils 
són totes aquelles que les podem transformar amb més o menys facilitat en fils per després teixir i poder 
obtenir tela o roba per després confeccionar peces de vestir, roba per a la llar, .... D’aquest procés de 
convertir les fibres en fils se’n diu FILATURA. 

Mitjançant la FILATURA, les fibres es retorcen sobre elles mateixes i queden entrellaçades, cosa que 
permet obtenir un FIL prou llarg per fer-ne la tela o el teixit. 
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Un FIL està format a partir del cargolament i estiratge de les fibres que el composen, aquests poden ser 
molt flexibles, suaus, resistents a la tracció i de llargada indefinida. 

La torsió d’una fibra dependrà de la seva destinació final. Farem servir una torsió forta per als fils que han 
de ser resistents, en canvi, per als gèneres de punt serà una torsió més dèbil pel fet que han de ser 
esponjosos. Mitjançant la torsió de dos o més fils se n’obtindran altres de més resistents.  

L’aspecte definitiu d’un fil dependrà de tres condicionaments: de la naturalesa de la fibra, usada sola o 
barrejada; de la seva torsió i; del diferent aprest, brillantor, tacte i aspecte que se li vulgui donar. 

Cada tipus de fibra necessita un procés específic, tot i això hi ha uns processos que són comuns: 

El primer pas consisteix a netejar les fibres per després poder-les pentinar per tal que quedin paral·leles 
entre elles. Aquest procés es realitza amb una màquina anomenada CARDA, que alhora pot ser 
PENTINADORA, la que pentina les fibres per obtenir una capa homogènis i gruixuda anomenada napa; 
REPASSADORA, que aprima la capa de napa i la fa més homogènia; o bé METXERA, que separa la napa en 
vetes o metxes homogènies. 

 

 

Finalment, caldrà 
torçar o cargolar perquè el 
conjunt quedi cohesionat i 
resistent, és a dir, es 
converteixi en fil, tot plegat 
segueix el següent procés: 

les metxes en sortir de la 
carda metxera s’estiren i es 
deixen ben paral·leles amb 
el guill o tren d’estiratge; 
aquestes es porten a la 
selfactina o màquina 
continua de filar que és la 
màquina que pròpiament fila, 
és a dir, fa el fil estirant i 
torçant alhora. El fil resultant 
es cargola en bobines o en 
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fusos i finalment dels fusos o bobines podem fer-ne madeixes o troques amb la màquina d'aspiar o 
bitlles.   

 

8- MECANITZACIÓ DELS MATERIALS TÈXTILS 

A partir dels fils produïts a les filatures, es procedeix al TISSATGE que és el procés de fabricació de 

teixits per obtenir finalment peces de roba i teles.  

El teixit és la peça de tela determinada per una amplada i una llargada obtingudes per 

l’entrellaçament de fils.  

Un teixit senzill està determinat per 4 aspectes:  

 
Ordit 
és el conjunt de fils paral·lels que determinen la llargada i l’amplada de la peça. 

 
Trama 
és el conjunt de fils que passen transversalment d’una vora a l’altra del teixit, 
entrellaçant-se amb els fils de l’ordit. 
 
 
 
  

 

Densitat 

és el nombre de fils o passades per unitat de longitud. Tant la de l’ordit com la 
de la trama es determinarà d’acord amb la forma que es vulgui presentar el 
teixit, més o menys dens o rígid o bé més o menys suau, flexible o esponjós. La 
unitat més emprada és el centímetre, és a dir, quants fils o passades hi ha en 
un centímetre. 
 

Lligament 

és la diferent evolució de l’ordit i de la trama en cada 
teixit, les diferents evolucions d’aquests dos conjunts de 
fils les podem representar gràficament en un paper 
quadriculat. Per fer aquestes representacions haurem de 
seguir unes normes: 
Si el fil de l’ordit passa per damunt del fil de la trama 
dibuixarem un quadre de color negre. 
Si el fil de l’ordit passa per davall del fil de la trama 
deixarem el quadre corresponent en blanc. 
En els telers, els fils de l’ordit se situen en un tambor 
(plegador d’ordit) a la part del darrere del teler i que es 

van descargolant a mesura que es va teixint. 
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Els telers tenen una mena de bastiment (lliços) que fan pujar i baixar de forma alternativa els fils 
de l’ordit per tal de poder fer passar millor el fil de la trama, que passa mitjançant la llançadora 
que cor sobre el batà. 
 
El lligament és la combinació dels fils d’ordit amb els de la trama i es fa mitjançant els lliços del 
teler que fan pujar i baixar els fils corresponents a l’ordit. Aquests fils, els d’ordit, pugen un si, un 
no, o bé poden formar diverses combinacions o lligaments que donaran lloc a diferents tipus de 
teixits i també a diferents textures. 
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La llançadora és una peça allargada i acabada en punta pels dos extrems i amb una obertura. 
 
Al mig on hi ha la bitlla, una mena de pal on s’enrotlla el fil de la trama. 
 
El teixit ja elaborat s’enrotlla en un altre corró que hi ha a la part del davant del teler (plegador de 
tela). 

 
 
Algunes de les combinacions més conegudes en el mercat són: 

Tafetà 

És un dels lligats més simples i més utilitzat per a fer teles. Cada fil d’ordit 
s’entrellaça amb un fil de la trama, que passa un cop per sobre i un cop per 
sota del fil de l’ordit, és a dir, la trama passa alternativament a l’ordit. El 
lligament de TAFETÀ permet obtenir una gran varietat de teixits, que no 
tenen ni dret ni revés, les dues cares queden idèntiques.La superfície és plana 
per la qual cosa també s’anomena lligat de pla. 
 

Sarja 

Els fils de l’ordit i els de la trama s’entrellacen passant 
dos fils per sobre i dos per sota formant un lligament 
que dóna com a resultat una tela amb bordons en 
diagonal. Els punts de lligament es desplacen un espai 
cap al costat en cada passada que fa la trama, fent un 
lligat escalonat. El teixit que se n’obté fa unes ratlles 
en forma de diagonal. Per a fer teixit de sarja cal un teler amb tres lliços com a mínim. Les teles de 
sarja tenen dret i revés. S’utilitza generalment amb la seda, el cotó i la llana. 

Setí o ras 

9- El fil de la trama passa per sobre de 4 fils de 
l’ordit i un per sota. Els lligats de la trama i de l’ordit 
es caracteritzen per una perfecta separació 
geomètrica en la seva combinació, la qual cosa 
proporciona un aspecte superficial molt llis. Aquests 
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tipus de teixits tenen un ordit de gran densitat. Per la seva fabricació es fa servir fil de seda, lli, 
cotó o fibres químiques, per això una de les cares és més brillant que l’altra. 
   

Teixits de punt 

són teixits formats per un sol fil de llargada indefinida, que 
s’entrellaça amb ell mateix formant malles. S’obtenen 
treballant amb agulles, passadors i platines amb les quals 
s’efectuen minucioses operacions que imiten la tècnica del 
ganxet, la qual, tradicionalment es feia a mà. Actualment el 
gènere de punt es confecciona amb modernes màquines 
anomenades tricotoses. Els esquemes d’entrellaçament 
que permeten aquestes màquines són innombrables, 
partint sempre d’una variació simple. 
Una característica particular del punt és la seva resistència i elasticitat, que fan que s’adapti bé a 
la forma del cos. S’aplica a la confecció de roba interior i de tot tipus de jerseis i samarretes de 
cotó. 

 
 
 

10- OBTENCIÓ DELS METALLS 

Després de la fusta i els ossos els materials metàl•lics són els que es coneixen i s’utilitzen des de fa més 
temps amb finalitats tecnològiques. 

El metall és un producte semielaborat que s’obté a partir de les primeres matèries minerals que en 
contenen estan constituïts per la mena –metall contingut en la massa mineral- i la ganga –conjunt de 
minerals que no es poden aprofitar-. 

Les acumulacions naturals de minerals s’anomenen jaciments i l’activitat tecnològica que s’encarrega de 
realitzar l’extracció és la mineria. 

L’explotació es realitza mitjançant les mines que poden ser de dos tipus:  

LES MINES A CEL OBERT 

són explotacions en forma de terrasses en espiral per tal de facilitar el 
transport del mineral extret de la superfície terrestre. L’extracció 
comença amb la perforació o la voladura del mineral que després es 
mou i es carrega amb maquinària pesant. 

 

LES MINES SUBTERRÀNIES 

són explotacions a l’interior de 
la terra en forma de galeries 
horitzontals que faciliten els treballs d’extracció del mineral, i 
en galeries verticals que formen el sistema de descens i de 
ventilació per arribar fins al mineral o proporcionar aire.  
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Les mines subterrànies solen contenir millors menes que les mines a cel obert però la seva 
explotació és molt més perillosa. 

 

Un cop extrets els minerals en quantitat i qualitat suficients se sotmeten a diverses operacions per tal de 
separar la mena de la ganga. L’activitat industrials per la què s’obtenen els metalls a partir dels minerals 
s’anomena metal·lúrgia. Es poden aplicar diferents mètodes: 

RENTAR EL MINERAL: en un corrent d’aigua perquè aquest n’arrossegui les partícules més 
lleugeres.  
UTILITZAR ELECTROIMANS: per atraure’n les partícules metàl·liques.  
SUBMERGIR EL MINERAL: en un líquid escumós perquè les partícules menys pesants quedin en 
les bombolles d’escuma.  
DISSOLDRE LA GANGA: amb productes químics. Aquest procés s’anomena lixiviació. Un cop s’ha 
eliminat la ganga, cal extreure el metall que conté la mena. Per això s’utilitzen mètodes diferents 
segons el tipus de metall de què es tracti. 

 
 
 

11- TRANSFORMACIÓ DELS METALLS 
 

Els metalls no fèrrics s’extreuen mitjançant processos elèctrics i químics.  

En els metalls fèrrics el mètode més usat és la fusió del mineral.    

El procés per preparar el mineral sol reduir-lo a partícules molt fines i 
difícils de manipular i que poden obstruir la maquinària que intervé en els 
processos. Per aquest motiu se sotmet el mineral al procés de sintetització 
en què es premsa la barreja de pols metàl·lica en blocs perquè sigui més 
fàcil de manipular. 

 
Un cop obtinguts els productes metal·lúrgics aquests es transformen en les indústries del metall –
la siderúrgia- per tal de convertir-los en objectes útils per satisfer les nostres necessitats. 
El ferro és un metall que ja era conegut pels Sumeris cap a l’any 2500 aC i caracteritza una època 
històrica, l’anomenada Edat de Ferro. 
El ferro (Fe) no es troba en estat pur a la naturalesa sinó barrejat amb altres elements químics. Els 
principals minerals de ferro que resulten rendibles industrialment són:  
L'oligist que té una mena formada per òxid fèrric (Fe2O3) la varietat més important és l'hematites 
roja, d'aspecte compacte, terrós i de color vermellós.  
La magnetita també anomenada "pedra imant" que té una mena formada per òxid ferrós (Fe3O4), 
presenta masses compactes i lluents de color negrós.  
La limonita que òxid de ferro hidratat (FeO·nH2O), es troba en abundant masses terroses, 
l'extracció és fàcil i el seu color és groguenc bru.  
La siderita té la mena formada per carbonat ferrós (FeCO3), la seva proporció de ferra és baixa 
però és un mineral molt apreciat ja que normalment es troba acompanyat de mangès i de cobalt, 
tots dos amb un gran valor tecnològic. 
El ferro s’obté de la fusió del ferro procedent de les mines. Aquest procés es duu a terme en els 
alts forns, on s'escalfa el minaral de ferro i carbó a temperatures molt elevades ( més de1500ºC). 
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Un alt forn és una torre recoberta de material refractari formada per dos troncs de con invertits, 
de longituds diferents i units per la part més ampla. La seva alçada acostuma a ser d'uns 30 
metres amb un diàmetre màxim de 6 metres. 
El procés que se segueix per obtenir el ferro és: 
El mineral de ferro s’introdueix per la bocana barrejat amb carbó de coc que és un tipus de carbó 
amb un alt poder calorífic que s’obté a partir de la destil·lació de l’hulla o del carbó de pedra i 
també se n'extreuen els gasos. 
Per la part inferior s'introdueix aire calent a pressió que fa possible la combustió del carbó. 

El mineral baixa 
lentament a través del 
cup. Quan arriba a la 
zona més ampla del 
forn (ventre) la 
temperatura ja supera 
el punt de fusió del 
ferro i de les impureses 
(escòria) que es fonen 
conjuntament. 
  
El material fos es 
precipita al gresol a 
través de l’etalatge. El 
ferro fos queda al fons 
perquè aquest és més 
dens i l’escòria sura per 
damunt. 
  

L’escòria s’extreu per l’orifici anomenat forat d’escòria que està situat a la part superior del 
gresol. 
  
El ferro fos s’anomena ferro colat i s’extreu per un orifici anomenat forat de colada i està situat al 
fons del gresol, aquest té moltes impureses i un alt percentatge de carboni, per la qual cosa cal 
sotmetre'l a un procés d'afinament que s'efectua en forns amb injecció d'oxigen; d'aquestes fases 
en sortiran els acers comuns i les foses. 
 
El ferro pur, també anomenat ferro dolç és la forma més pura del ferro que s'usa en indústria. 
S'obté a partir del ferro colat després d'haver-ne eliminat les impureses. Conté un 99.8 % de ferro, 
la seva densitat és de 7.9 g/cm3 i té un punt de fusió alt, 1535 ºC. És de color gris brillant però es 
torna marronós a causa de la formació d’òxid (rovell). S’imanta amb facilitat, és relativament fràgil 
i no és pas gaire dur, per això és poc útil en estat pur. 

 

 
12- MECANITZACIÓ DELS METALLS 

La seva utilitat i aplicació procedeix de les propietats que obtenim amb els seus aliatges amb el 
Carboni: 
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La FOSA o FERRO COLAT. Té un contingut de Carboni d’entre el 
2% i el 4% i s’obté fent passar el material encara en estat líquid als 
motlles que li donaran la forma de l’objecte desitjat, per tant són 
fàcilment emmotllables. Té el punt de fusió molt alt i en resulten 
objectes molt durs però una mica fràgils. Són més resistents a la 
corrosió que els acers comuns. Consisteix a escalfar el metall fins a 
la temperatura de fusió. Un cop el tenim en estat líquid, el metall 
s'aboca en un motlle, habitualment fet de sorra, que te la forma 

de l'objecte que volem obtenir, es deixa que el metall es refresi i se n'extreu l'objecte. Amb aquest 
procediment es fabriquen les tapes de les clavegueres, els radiadors de la calefacció, mobles 
d’exterior, bancades de màquines, entre altres. 

Els ACERS. És el producte ferri més important. Més del 75 % de tot el ferro colat que es produeix es 
destina a l'obtenció d'acers.Tenen un contingut de Carboni que no supera el 2% i els podem 
classificar en:  

L'acer dolç que conté fins a un 0,5% de Carboni. És dúctil i tenaç però poc dur.  S’usa en 
carrosseries de vehicles i perfils d’acer.  

L'acer dur que conté fins a un 1% de Carboni. Té més resistència mecànica que l'anterior i s’usa per 
a la fabricació d’engranatges, carrils de tren, rodes, eixos i en general màquines i objectes que han 
de suportar grans esforços.  

L'acer salvatge que té fins a un 2% de Carboni. És el més dur i resistent i s’usa per fabricar molles, 
eines de perforació, cablejats d’acer, .... 

    
Els ACERS ALIANTS. Intervenen a més del ferro (Fe) i el Carboni (C) altres elements que s'hi afegeixen 
durant el procés de fabricació per tal de millorar-ne les seves qualitats. Els més comuns són:  

El silici (Si), li dona gran elasticitat i resistència. Es fa servir en molles, xapes de transformadors, ...  

El manganés (Mn), presenta una resistència gran al desgast i se solda amb facilitat. Es fa servir en 
rails, perfils d'estructures, ...  

El crom (Cr) i el vanadi (V), té una resistència molt gran a les deformacions en fred. S'usa en eines, 
eixos de màquines, ...  

El tungsté o wolframi (W) i el molibdè (Mo), té una gran duresa i resistència a la deformació en 
calent. S'usa en eines de tall com les broques, les llimes, les gúbies, les fulles de serra, ...  

El níquel (Ni) i el crom (Cr), té una gran duresa i resistència a la dilatació i a la corrosió, és s'oxida -
acer inoxidable- pot estar sotmès a altes temperatures o a l’acció continua de l’aigua sense que 
s’alterin. S’usa per a eines i estris de cuina, material quirúrgic, turbines, arbres de transmissió, 
engranatges, cables, instruments de mesura de precisió, ...  
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13- OBTENCIÓ DELS PLÀSTICS 
 

Avui dia la majoria dels plàstics es fabriquen a partir del petroli que és la base per elaborar molts 

productes però només el 4% es transforma en plàstic. El petroli cru no te cap utilitat, aquest patirà una 

sèrie de transformacions fins a obtenir altres productes més útils.  

Aquest procés s’anomena refinació i consta de dos processos bàsics:   

La DESTIL·LACIÓ: consisteix en posar el petroli en un gran dipòsit vertical anomenat columna de 

fraccionament que s’escalfa fins que bull (350-400ºC). Cadascuna de les substàncies es podrà extreure a 

una determinada alçada de la columna. Amb aquest procés s’aconsegueix separar el gasoil, el gas, l’èter 

de petroli, la benzina i el quitrà. La benzina és el més important per a l’elaboració dels plàstics. 

 

El CRACKING: (trencar), s’aplica a la benzina i s’aconsegueix separar encara més els seus components. Ara 

tindrem etilè, propilè, estirè, .... que seran les molècules de partida per a sintetitzar els plàstics. 

Tots els plàstics tenen una característica comuna: estan fets de molècules gegants i cada molècula pot 

estar formada per centenars de milers d’àtoms units formant una llarga cadena. Normalment la cadena 

principal està formada per àtoms de carboni. Els plàstics són, per tant, materials orgànics constituïts per 

macromolècules. 

Només es consideren plàstics els materials que poden ser emmotllats en calent i mantenen la forma un 

cop freds. 
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Els plàstics es produeixen per transformació de substàncies naturals o per síntesi a partir de productes 

extrets del petroli, del gas natural o del carbó. Tots aquests productes tenen Carboni i Hidrogen i de 

vegades Oxigen, Nitrogen i Sofre. Combinant aquests elements obtenim unes molècules molt llargues, 

anomenades macromolècules. Aquestes molècules gegants s’han format a partir de la unió de molècules 

més petites. La molècula final és un polímer i les molècules petites inicials són monòmers.  

 

 
14- TRANSFORMACIÓ DELS PLÀSTICS 

 

Segons el tipus de material i procés utilitzat podem obtenir tres tipus de plàstics amb característiques i 

propietats molt diferents. 

ELS PLÀSTICS TERMOPLÀSTICS  

la seva estructura es poc ramificada i força 
linial, per tant les seves unions són bastant 
febles. Aquests tipus de plàstics poden 
estavar-se en diverses ocasions sense que es 
produeixin alteracions químiques, és diu 
d'aquest tipus de plàstic "que no perden la 
seva identitat".  

Es poden treballar i donar forma en calent moltes vegades, per tant són altament reciclables. Entre 

aquest tipus de plàstics cal destacar el polietilè (PE), el poliestirè (PS), el polipropilè (PP), el policlorur de 

vinil (PVC), el politereftalat d'etilè PET),la poliamida o niló (PA), el metacrilat (PMMA) o bé el tefló (PTFE) 

 

ELS PLÀSTICS TERMOSTABLES:  

la seva estructura forma una xarxa de malles 
tancades, molt densa i amb molts punts d'unió 
entre elles. Això fa que les molècules no llisquin 
les unes contra les altres. Només poden ser 
emmotllats per calor una vegada, quan es 
prepara el material. Un cop refredat no es poden 
tornar a escalfar ja que el material es deteriora 
abans de tornar-se a estovar.  

Són molt difícils de reciclar. Són molt durs però alhora molt fràgils. 

Entre aquest tipus de plàstics cal destacar la BAQUELITA (PF) que és considerat el primer plàstic, la resina 

de melamina (MF) i el polièster (UP). 
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ELS ELASTÒMERS  

la seva estructura forma malles amples i poc ramificades i 

sense gaires enllaços, alixò fa que les seves molècules tinguin 

una certa mobilitat. Poden deformar-se de manera transitòria 

sota determinades forçes i recuperar la forma i mida inicials 

quan aquestes deixen d'actuar. Ës a dir l'elasticitat és la seva 

principal propietat. S'emmotllen mitjançant tècniques de la 

indústria del cautxú. 

Entre aquest tipus de plàstics cal detacar el poliuretà (PUR), el neoprè (PCP) o la silicona (SI). 

 

 
15- MECANITZACIÓ DELS PLÀSTICS 

Podem conformar els plàstics amb diferents sistemes: 

EXTRUSIÓ 

Els grànuls de plàstic 
s'introdueixen a la 
màquina per l'embut i 
cauen dins el cilindre 
calent que els va 
empenyent al llarg d’un 

tub calent amb l'ajuda d'un 
cargol sense fi. La 

combinació de calor i pressió estova el plàstic de manera que quan arriba al final del tub està prou líquid per poder 
passar a través d’una peça que li dóna la forma desitjada: tub de plàstic, barra de cortina, planxa, ... normalment 
objectes de secció constant. 

 

BUFAMENT 

Els grànuls de plàstic s'introdueixen a la màquina per 
l'embut i cauen dins el cilindre calent que els va 
empenyent al llarg d’un tub calent amb l'ajuda d'un 
cargol sense fi. La combinació de calor i pressió estova el 
plàstic de manera que quan arriba al final del tub està 
prou líquid i una petita quantitat cau al motlle que està 
format per dues meitats. La punta que és oberta es pinça 
i s’hi injecta aire a pressió. El plàstic tou s’acobla a tots els 
racons del motlle i li dóna forma. S’utilitza per a fabricar 
cossos buits. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TvZ7iVACp98
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INJECCIÓ 

Els grànuls de plàstic s'introdueixen 
a la màquina per l'embut i cauen 
dins el cilindre calent que els va 
empenyent al llarg d’un tub calent 
amb l'ajuda d'un cargol sense fi. La 
combinació de calor i pressió estova 
el plàstic de manera que quan arriba 
al final del tub està prou líquid per 

poder omplir l'entre les dues parts del motlle. Es poden fer diferents articles com pots d’escombraries, 
galledes, caixes de begudes, carcasses de TV, ... Si l’examinem trobarem el punt per on s’ha fet entrar el 
plàstic al motlle. 

 

BUIT 

 

Se subjecten làmines de plàstic sobre un motlle que 
està buit per dins i aquestes làmines s’escalfen fins 
que s’estoven. Es treu l’aire de l’interior del motlle i 
així el plàstic s’acobla a les parets. 

 
 
 
 

IMMERSIÓ 

Consisteix a introduir un motlle calent amb la forma desitjada en una pasta 
plàstica. L’escalfor fon la pasta i es forma una pel·lícula uniforme al voltant del 
motlle que un cop freda es pot separar. S’utilitza per fabricar guants i botes 
d’aigua. 

 
 
 

 

CALANDRATGE 

 
 

El plàstic provinent de l’extrusora és obligat a circular pel mig 

d’un conjunt de corrons o cilindres que en fan disminuir el 

gruix i n’augmenten l’amplada. Es fabriquen amb aquest 

mètode làmines, hules, planxes, .... 
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