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L’objectiu és aïllar 
blocs de la pedrera, 
que tinguin les 
dimensions 
adequades per a l’ús 
al qual es destinin.  

Antigament les 
tècniques d’extracció 
eren procediments 
mecànics manuals 
on utilitzaven pics i 

Tècniques 
d’extracció  

palanques i s’aplicaven grans falques de fusta o metall per separar els blocs. 
Més recentment s’han utilitzat explosius i s’extreien els blocs mitjançant voladures 
controlades. 
Les tècniques més actuals utilitzen procediments de tall amb perforació, de disc, de 
serra, o fil diamantat. 



Blocs que s’han extret de la pedrera  



Serrar els blocs fins aconseguir uns 
blocs paralepipèdics rectangulars de 
dimensions diverses: els carreus. 
 
Existeixen diferents tècniques per 
serrar: 
 
• Serrar amb fil diamantat. S’utilitza per 
obtenir plaques de gruix superior a 
10cm. 
 

• Serrar amb serres circulars o de disc 
diamantat. S’utilitza per obtenir lloses 
de 3cm fins a 10cm. 
 

• Serrar amb tel·lers. S’utilitza per 
aconseguir planxes de gruix inferior a 
3cm.  

Serrar 



Serra de fil diamantat  



Blocs tallats amb fil diamantat  



Planxes serrades i pont-grua per desplaçar les 
planxes  



Una vegada tallat el gruix de les peces es procedeix al 
dimensionat final, tallant a la mida desitjada.  



Màquina per tallar la mida de la llosa  



Màquina per tallar les peces de mida més petita  

La barreja abrasiva es compon de: 

 Aigua: actua de lubrificant i medi portant. 
• Calç: evita oxidacions i proporciona la viscositat necessària. 
• Granalla: ferro i acer, que amb granulometries diverses actua de material abrasiu. 
• Sorra: procedent dels residus produïts en el tall. 

Tots els sistemes de tall  
 
requereixen d’una 
lubricació  
 
aquosa i a vegades també  
 
l’ajuda d’un material 
abrasiu. 



Polidora 

El poliment permet l’obtenció d’una superfície llisa i brillant. 



Escoda 

Eina per aconseguir un dels acabats: el picat groller.  



Picat groller 

Els restes fòssils que podem observar són ostrèids. 



És una eina manual.  

Buixarda 



Buixarda 

Aquest cap de buixarda 
s’utilitza per fer el buixardat 

groller a mà.  

Aquest cap de buixarda 
s’utilitza per fer el buixardat 

fi a mà.  



Buixarda 

Diferents caps de buixarda amb els que s’aconsegueixen diferents 
acabats manuals: buixardat groller, mitjà i fi, i el tallantat. 



Buixarda 

Buixardat fi a mà. Buixardat mig a mà.  



Tallantat  



Peces per fer el buixardat a màquina 

Aquestes peces s’acoblen a un compressor. 



Buixardat fi a màquina 



Buixardat mig a màquina 
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