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Rezumat: 

Lucrarea prezintă un studiu experimental privind evaluarea cantitativă a calităŃii suprafeŃelor după 
şlefuire a unor panouri compozite lignocelulozice cu structura decorativă, realizate din şipci de specii diferite, 
încleiate aleator, având ca principală particularitate prezenŃa pe suprafaŃa panourilor a secŃiunii transversale 
a lemnului. Panourile analizate s-au construit în două variante combinative: plop cu molid şi cireş cu nuc. 
Lamelele utilizate la fabricarea acestor panouri au fost înnădite în dinŃi pe lungime şi cant la cant pe lăŃime. 
OperaŃia de şlefuire s-a efectuat cu hârtie abrazivă cu granulaŃii de 50, 80, 120 şi 150. Pentru măsurarea 
parametrilor de rugozitate Ra, Rz, Rk, Rpk şi Rvk, s-a utilizat echipamentul MicroProfFRT, care a investigat 
suprafeŃele şlefuite prin metoda optică (cu raza de lumină). Rezultatele obŃinute au relevat faptul că 
parametrii de rugozitate înregistrează în general scăderi odată cu creşterea granulaŃiei hârtiei abrazive. 
Valorile rezultate au condus la concluzia că un regim de şlefuire finală utilizat la prelucrarea pe secŃiune 
longitudinală a lemnului nu este valabil în cazul panourilor studiate cu structură aparentă transversală. În 
cazul suprafeŃelor cu structură transversală se impune o şlefuire suplimentară cu granulaŃie mărită pentru a 
obŃine rugozităŃi comparabile cu cele de la şlefuirea suprafeŃelor cu structură longitudinală.   
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