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TERMENI SPECIFICI SECTORULUI DE INDUSTRIA LEMNULUI SI CORESPONDENTI IN LIMBA 

FRANCEZA, ENGLEZA SI GERMANA 
 
■ ECHILIBRAREA DINAMICĂ A SCULELOR DE ROTAȚIE 
Un sistem de mase în mișcare de rotaţie este în echilibru dinamic atunci când rotaţia acestuia nu produce 
nici o forţӑ centrifugӑ sau momente rezultante. 
Astfel, echilibrarea dinamicӑ a unui sistem în mișcare de rotaţie este acţiunea prin care se realizeazӑ 
repartizarea maselor din sistem (roatӑ, rotor, sculӑ etc.) de așa naturӑ încât forţele de inerţie ale maselor 
respective sӑ se compenseze, sau – altfel spus – axa de rotaţie a sistemului sӑ coincidӑ cu axa de inerţie. 
  

FR: équilibrage dynamique des outils de rotation  EN: dynamic balancing of rotation tools               
GE: dynamisches Auswuchten von Rotationswerkzeugen 
 
■ ECHILIBRAREA TENSIUNILOR DE USCARE 
În urma procesului de uscare, lemnul acumulează tensiuni interne. Echilibrarea acestora, respectiv 
uniformizarea umidităţii pe secţiunea piesei pȃnă la o diferenţă de maxim 1-2% între centrul şi suprafaţa 
piesei se realizează printr-un tratatment de umezire finală (numit şi „condiţionare”). 
  

FR: équilibrage de les contraintes de séchage EN: equalisation of drying stresses  GE: Ausgleichen 
der Trocknungsspannungen 
 
■ ELASTICITATEA LEMNULUI 
Proprietatea lemnului de a reveni la forma inițială după ce forţa care îl deformează, de intensitate scăzută, a 
fost înlăturată. Pentru lemn, elasticitatea este redată prin module de elasticitate longitudinală obținute prin 
solicitarea unei epruvete după cele trei direcţii (longitudinală, radială şi tangenţială). Modulul de elaticitate 
longitudinal (EL) este cel mai relevant pentru lemn şi se determină prin solicitarea materialului lemnos la 
încovoiere statică. O valoare mare a modulului de elasticitate reprezintă o deformare mică a materialului 
solicitat. Printre cele mai elastice specii lemnoase se numară salcia, alunul, frasinul, mesteacănul şi cornul.  
 

FR: élasticité du bois    EN: wood elasticity    GE: Holzelastizität  

■ ELEMENT DE EXECUŢIE 
Numit şi „verigă de execuţie”, reprezintă elementul final al unui lanţ cinematic, cel care efectueazӑ mișcarea 
utilӑ (de ex. arborele de lucru, care efectueazӑ mișcarea de tӑiere). 
 

FR: élément final d'une chaîne cinématique    EN: final element of a cinematic chain                              
GE: Endelement einer kinematischen Kette 
■ ELEMENT DE GHIDARE 
Element  fix al unui mecanism, care permite deplasarea unei piese mobile doar într-o anumită direcție și 
între anumite limite. 
 

FR: élément de guidage   EN: guiding element   GE: Führungselement 
■ EMAIL 
Substanţă peliculogenă destinată pentru finisarea opacă, cu luciu, a suprafeţelor lemnoase.  
 

FR: émail     EN: enamel   GE: Emaille 
■ EMISIE DE FORMALDEHIDĂ 
Reprezintă cantitatea de aldehidă formică (CH2O) pe care o emană în aerul înconjurător lemnul masiv sau 
materialele compozite pe bază de lemn (placaj, plăci din aşchii sau fibre de lemn, care înglobează adezivi pe 
bază de răşini sintetice fenol-formaldehidice sau ureo-formaldehidice). În cazul acestora, emisia de 
formaldehidă este rezultatul a două procese care se derulează în paralel, respectiv:  

- emisia de formaldehidă liberă excedentară din plăci, proces care este limitat temporar şi îşi pierde 
repede din importanţă, deoarece scade semnificativ pe durata condiţionării/depozitării acestora; 

- emisia de formaldehidă rezultată ca urmare a degradării hidrolitice a răşinii ureice policondensate, 
proces care are loc într-un timp mai îndelungat. 

 

FR: émission de formaldéhyde   EN:  formaldehyde emission   GE: Formaldehydemission 
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