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Rezumat:
Lucrarea prezintă rezultatele experimentale obŃinute pentru rezistenŃa la forfecare a lemnului de salcâm
(Robinia pseudacacia L.) recoltat din două zone geografice din România (Nord şi Sud). În anumite domenii
de utilizare, dar mai ales în construcŃii, lemnul este supus la solicitări de forfecare. În secŃiunile de forfecare
se produc tensiuni tangenŃiale care sunt influenŃate de structura lemnului prin poziŃia planului de forfecare şi
direcŃia sarcinii faŃă de direcŃia fibrelor, fiind posibile mai multe tipuri de forfecare. Prin prezentul studiu s-au
determinat rezistenŃele la forfecare pentru cele trei tipuri principale de forfecare, atât pe direcŃie radială cât şi
tangenŃială. Evaluarea datelor obŃinute s-a realizat prin analiza de variaŃie ANOVA, pentru a testa nivelul de
semnificaŃie al rezistenŃei la forfecare în funcŃie de orientarea planului de forfecare şi zona de vegetaŃie. În
urma rezultatelor obŃinute şi a comparării lor cu valorile indicate de literatura de specialitate pentru această
specie, dar şi pentru alte două specii de foioase cu masă volumică apropiată, se poate spune, că valorile
rezistenŃei la forfecare a lemnului de salcâm originar din România (atât ale celui din zona nordică, cât mai
ales ale celui din zona sudică) sunt, în general, superioare celor indicate pentru lemnul de stejar şi fag şi
recomandă salcâmul ca lemn de construcŃii, dar şi pentru alte aplicaŃii în care lemnul este supus la solicitări
de forfecare.
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