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Rezumat:
Obiectivul studiului a fost de a evalua calitatea suprafeŃei panourilor comerciale din aşchii şi fibre de
lemn (MDF) in funcŃie de diferite condiŃii climatice. Patru tipuri de panouri au fost supuse la trei cicluri de
încercări climatice artificiale prin imersie, îngheŃare şi încălzire, pentru a determina influenŃa acestor condiŃii
asupra rugozităŃii suprafeŃei. S-a utilizat un echipament de tip palpator pentru determinarea rugozităŃii atât a
epruvetelor de control cât şi după fiecare ciclu de expunere. Doi parametri de rugozitate acceptaŃi, deviaŃia
medie aritmetică a profilului (Ra) şi respectiv înălŃimea maximă a profilului (Rz), au fost utilizaŃi pentru
evaluarea rugozităŃii epruvetelor. SuprafeŃele ambelor tipuri de panouri au fost influenŃate nefavorabil, ca
urmare a primului ciclu de expunere, apoi ele au fost recondiŃionate şi supuse la încă două cicluri de
expunere. În cazul epruvetelor de MDF, prima şi a doua expunere au condus la o rugozitate mărită a
epruvetelor, dar aceasta s-a remediat la finalul celui de-al treilea ciclu de expunere. Cea mai mare valoare a
parametrului Ra de 17.16µm s-a determinat pentru epruvetele din aşchii de lemn după primul ciclu de
expunere. Calitatea suprafeŃei epruvetelor din MDF a fost influenŃată într-o măsură mai mică comparativ cu
cea a panourilor din aşchii de lemn. Pe baza rezultatelor acestui studiu, se apreciază că tehnica palpatorului
poate fi efectiv utilizată pentru evaluarea calităŃii suprafeŃei în cazul unor astfel de panouri compozite, supuse
la diferite condiŃii de mediu.
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