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Rezumat:
Obiectivul prezentului studiu a fost de a analiza calitatea suprafeŃelor epruvetelor din lemn de arin
negru (Alnus glutinosa) în funcŃie de procesul de şlefuire caracterizat de patru granulaŃii, şi anume 60, 80,
100 şi 120. Prelucrarea prin şlefuire s-a realizat paralel, perpendicular şi la 45 grade faŃă de orientarea fibrei
lemnului. Experimentele industriale s-au desfăşurat la Societatea NIKMOB Nehoiu, pe o maşină de şlefuit cu
bandă lată cu contact de sus. Pentru testele experimentale s-au utilizat două variabile: viteza de avans şi
adâncimea de aşchiere. S-au determinat doi parametri de rugozitate, Rk (parametrul de apreciere a
rugozităŃii de prelucrare) şi Rpk (parametrul de apreciere a fibrei ridicate) cu ajutorul unui profilometru optic
MicroProf FRT, pe zone cu şi fără umezire delimitate pe piese. Datele înregistrate au fost procesate prin
metoda regresiei neliniare cu ecuaŃie de ordinul doi cu două variabile. S-a folosit de asemenea şi analiza de
varianŃă ANOVA pentru evaluarea datelor, prin aplicarea a cinci variabile independente, şi anume: programul
de şlefuire, direcŃia de prelucrare, viteza de avans şi adâncimea de prelucrare pentru cele două stări ale
suprafeŃei, cu şi fără umezire. Rezultatele studiului au arătat că umezirea suprafeŃelor nu a generat o calitate
mai bună a suprafeŃelor şlefuite. La prelucrările pe direcŃie la 45 grade şi paralel cu orientarea fibrei lemnului,
calitatea suprafeŃei epruvetelor s-a îmbunătăŃit comparativ cu direcŃia perpendiculară. S-a observat de
asemenea că efectul cumulat al factorilor asupra parametrior de rugozitate a fost mult mai intens faŃă de
efectul individual al acestora. În baza rezultatelor acestei cercetări, o astfel de abordare poate fi aplicată cu
succes în industria lemnului, la fabricarea mobilei, pentru o cât mai eficientă utilizare a materialului lemnos în
următoarele faze ale prelucrării, mai precis la finisare.
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