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PP11::  TTrreebbaallll  aammbb  ffuussttaa  
 
 
Objectius 
 
1. Mesurar i marcar. 
2. Utilitzar diferents eines per tallar i foradar la fusta. 
3. Identificar broques i realitzar forats. 
4. Utilització d’adhesius. 
 
Descripció 
 
 
El trepant de sobretaula  
S’utilitza per foradar tot tipus de material. La característica 
principal d’aquesta màquina eina és la possibilitat de poder 
fer forats perfectament perpendiculars a una taula que 
podem ajustar en altura i inclinació.  
 
L'ajust de la velocitat d’utilització està en funció del material i 
la broca. A velocitats baixes s'utilitzen broques grosses i a 
velocitats més altes les broques de menor diàmetre. 
 
Per ajustar la velocitat de gir 
 
 
 
 
 
 
  
Obriu la tapa de les corretges. 
1. Afluixeu el cargol que fixa el motor 
2. Poseu la corretja de transmissió en el lloc adequat. 

Primer s’ha d’afluixar la politja més gran. 
3. Tenseu i fixeu el cargol del motor. 
4. Tanqueu la tapa de la caixa de corretges. Si la tapa està 

oberta el trepant no funcionarà ja que el mecanisme de 
seguretat està accionat. 

 
Per col·locar la broca  
1. Afluixeu el portabroques fins que la broca pugi entrar. 
2. Col·loqueu la broca i ajusteu  el portabroques amb la mà 

i comproveu que fent-lo girar, la broca no balla. 
3. Fixeu bé els tres punts del portabroques amb la clau del 

portabroques.  
 
 
Poseu el trepant en marxa amb el botó de marxa i aturada.  
Per foradar es fa baixar la broca fent girar una de les tres palanques d’avançament. Aquest 
mecanisme porta un topall ajustable per limitar la profunditat d’un forat, això permet fer forats 
cecs.  
 

A l'hora de manipular les corretges, tot i que majoritàriament 
els trepants de sobretaula porten una desconnexió de 
seguretat que s'acciona a l' obrir la tapa de corretges, és 
important desendollar el trepant de la xarxa elèctrica. 
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Trepant elèctric portàtil 
Aquesta eina té avantatges i inconvenients respecte el trepant de sobretaula.  
 
Avantatges 
• Lleuger i fàcil de transportar. 
• La majoria de models disposen de percussor per foradar parets. 
• Si disposa de canvi de sentit de gir es poden utilitzar com a tornavís elèctric. 
 
Inconvenients 
• No permet fer forats de grans diàmetres amb seguretat i precisió. 
• No permet assegurar que els forats siguin perpendiculars a la 

superfície foradada. 
• Només els trepants professionals permeten un treball continuat.  
• Tenen poques velocitats i són bastant elevades. Sols els que 

porten regulació electrònica permeten ajustar la velocitat 
adequada. 

 
Per la seva utilització, en cada cas, s’ha d’escollir les broques i la velocitat més adequada 
(com sempre: broques grosses - velocitat petita, broques petites - velocitat més alta).  
 
Normalment, la velocitat de gir d’aquests aparells, excepte en els electrònics, per 
broques de gran diàmetre és excessiva (2800 min-1). Es pot reduir la velocitat 
fent pulsacions en lloc de prémer contínuament el polsador. 
 
Per aconseguir fer els forats perpendiculars, va bé que un company ens guiï. La 
nostra perspectiva des de dalt i la forma arrodonida de la màquina poden 
desvirtuar el nostre punt de mira. Una altra solució és utilitzar un suport de 
sobretaula per trepants portàtils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les broques 
El tipus de material a foradar, determina el tipus  de broca més adequat. Hi ha diferents tipus 
de broques per fusta, per metalls i per obra. 
 
Per la fusta hi ha bàsicament dos tipus: la de pala i la de fusta. Ambdues tenen una punxa 
per centrar-la i unes superfícies que tallen la fusta. Amb aquest tipus de broca també es pot 
foradar plàstics però a velocitats lentes. 

 
    Pala           Fusta        HSS       Widia 

 

• Per utilitzar els trepants és obligatori la utilització de guants i ulleres de protecció (les 
ulleres normals no protegeixen pels laterals). 

• Els cabells llargs s’han de recollir. No s’ha de treballar amb roba folgada ni portar penjolls.  
• Per treballar amb peces petites, sempre s’han de fixar amb les mordaces.  
• Procureu posar sempre un gruix amb retalls de fusta sota les peces per no foradar la taula o 

la taula del trepant. Amb això s'evita la deformació i l'esberlament dels materials. 
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Per foradar metall s'utilitzen les broques d’acer ràpid o HSS (high speed steel). Dins 
d’aquests tipus n’hi ha per treballar diferents classes de metalls. També es pot utilitzar per 
foradar fusta i plàstic, però a velocitat baixa. 
 
Per foradar obra (maons, ciment, pedra...) s’utilitzen les broques de WIDIA. Aquestes porten 
una plaqueta de material dur en la punta de l’hèlix. 
 
 
 
 
 
 
 
Abans de fer un forat, s'ha de marcar el seu centre per aconseguir que la broca no balli i es 
mantingui en el seu lloc. En la fusta i el plàstic pot ser suficient marcar el lloc amb un punxó 
o una punta. En els metalls és precís fer la marca amb un contrapunxó (granete) i un cop 
de martell. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Després de fer un forat amb el trepant, es pot observar que queden rebaves 
en els seus extrems, Aquestes rebaves es poden treure fent rodar 
manualment l’aixamfrador dins del forat. També es poden treure les 
rebaves amb una broca HSS gran, amb una puntada del trepant o 
manualment .  

 
 
El xerrac i el xerrac de costella o de beina 
Són les eines més utilitzades per serrar fustes. La seva diferencia recau en que el de 
costella té un reforç que fa que no es dobli. Normalment té la fulla més fina i els dents més 
petits. S’utilitza en treballs més fins. 

   
  Xerrac      Xerrac de costella 
 
 
Equipament 
 

Material Eines Instruments 
Llisto de pi 9 x 20 mm 
Cola blanca de fuster 
Cola de contacte  
Paper de vidre 

Xerrac / Xerrac de costella 
Trepant de sobretaula 
Serjant 
Broques de 4,5 i 6 mm 
Llapis 
Llimes 
Punxó 
Guants i ulleres 

Regle metàl·lic 
Escaire de fuster 
Goniòmetre 

• Les broques no s’han d’escalfar massa ja que perden el tremp i, per tant, la duresa en 
l’aresta de tall. S’ha d’utilitzar la broca adequada per a cada material. 

• Si es fa un forat profund o es treballa en material tou (fusta o plàstic), periòdicament s'han d' 
alliberar dels encenalls o de les ferritges. Si fos precís,també s'haurien de netejar. 
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Activitats 
 
Activitat 1. Marcar i tallar el llistó per fer els contrapesos (Plànol A) 
 
1. Assegureu-vos que el llistó és recte (a vegades, venen deformats), la 

punta ha d’estar en perfectes condicions i el tall ha de ser 
perpendicular. Comproveu-ho amb l’escaire de fuster. 

 
2. Mesureu amb el regle metàl·lic, marqueu amb un llapis i l’escaire de 

fuster, 2 trossos de llistó de 100 mm que faran de contrapès. Feu una 
doble línia d’un mil·límetre, pel gruix de tall de la serra. 

 
� S’ha de procurar posar sempre el regle recte a la zona que es vol mesurar i així 

assegurar que la mesura sigui correcta.  
 
3. Talleu els 2 trossos amb el xerrac o el xerrac de costella.  
 
� Subjecteu els llistons amb un serjant a la punta d’una taula, evitant de serrar-la.  
� Per no deixar marques a la fusta poseu un gruix de paper o un retall de fusta entre el  

serjant i la fusta. 
� Per fixar el serjant primer s’ha d'afluixar totalment el cargol. Col·loqueu-lo en la 

posició adequada i cargoleu aguantant la part mòbil pel costat de la guia.  
� S’ha de procurar serrar amb un angle d’inclinació. Al començar, va bé guiar el xerrac 

amb un tros de fusta i fer les primeres serrades solament endarrere. Un cop hem fet 
un petit tall es pot serrar endavant i endarrere amb seguretat.  

� Abans de finalitzar el tall, és convenient anar amb cura per evitar que la punta de la 
fusta s’esberli.  

   
 
 
 
 
 

Activitat 2. Marcar i tallar el llistó per fer el canastró (Plànol B) 
 
1. Mesureu i marqueu amb un llapis el llistó que farà de 

canastró (astil) a 480 mm. Amb el goniòmetre feu una línia 
a 65º en el lloc marcat (consulteu el plànol)  

 
� El goniòmetre té una doble graduació i per aquest 

motiu s'ha de considerar si l’angle és agut o obtús.  
 

 
2. Fixeu i talleu el llistó amb el xerrac o el xerrac de costella.  
 

Les dents dels xerracs estan esmolades i podem fer-vos mal. És important portar els 
guants posats. 
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Activitat 3. Encolar els contrapesos al canastró 
 
 
1. Enganxeu al canastró, amb cola de contacte, un dels 

contrapesos a l’extrem tallat en escaire. 
 
� Escampeu una capa fina d’adhesiu sobre les dues superfícies amb una paleta (pot 

ser un retall de fusta). Espereu uns minuts fins que no enganxi al tacte, i uniu les 
dues superfícies pressionant entre elles. 

 
 
2. Enganxeu l’altre contrapès amb cola de fuster subjectant-lo amb un serjant. Espereu 15 

minuts per a que s'assequi.  
 
� Podeu utilitzar un tros de fusta o una brotxa per repartir-la. En 

aquest últim cas, cal netejar-la amb aigua després d’utilitzar-la. 
� Per fixar les fustes podeu utilitzar també pinces de subjecció 

ràpida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activitat 4. Fer els forats al llistó 
 
1. Marqueu sobre l’eix central del llistó, amb l’ajut del regle 

metàl·lic, l’escaire de fuster i un llapis, el forat  d’on penjarà 
el plat i el de l’eix del fulcre a 20 mm i a 120 mm de 
l’extrem del contrapès. 

 
2. Marqueu el punt central del forat clavant el punxó. 
 
 
3. Foradeu, amb el trepant de sobretaula i una broca de fusta, el forat on penjarà el plat, 

amb un diàmetre de Ø 4,5 mm i el de l’eix a Ø 6 mm.  
 
� Fixeu el llisto amb les mordaces.  
� No us oblideu d’utilitzar els guants i les ulleres de 

protecció.  
� Procureu que la broca no arribi a la taula del trepant 

posant-hi un retall de fusta a sota. 
 
 
4. Repasseu totes les fustes amb paper de vidre 
 
� El gra del paper de vidre ve determinat per un número entre 30 i 1200. Aquest 

número, correspon al número de forats per polzada que té el sedàs en el que 
s’obtenen els grans abrasius. 

� A part del de paper, podem trobar-ne de roba (més resistent i durable) i d’aigua 
(permet mullar-lo amb aigua o oli per obtenir superfícies polides). 

És molt perillós utilitzar el cianocrilat (Loctite® o Super-Glue®). No és recomana la seva 
utilització a l’aula de tecnologia. Enganxa quasi instantàniament i és fàcil quedar-se 
enganxat a la peça.  
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Qüestionari 
 
1. Quins avantatges i inconvenients tenen els tipus d’adhesiu utilitzats? 

 
 
 
 
 
 

2. Què és millor? tallar primer les fustes petites o les grans? Per què? 
 
 
 
 
 
 
3. Si hi ha diferents tipus de xerracs i s'ha de tallar un llistó petit, quin escolliríeu? 

 
 
 
 
 
 

4. Quin tipus de broca és millor per treballar amb la fusta? 
 
 
 
 
 
 
5. És possible que en foradar la fusta amb el trepant, se senti olor a cremat. Què està 

passant? Què s'ha de fer? 
 
 


