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Articol ştiinŃific: 
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Rezumat: 
Un studiu a fost realizat pentru a analiza producerea particulelor de praf de lemn în timpul proceselor 

de găurire cu burghie elicoidale dublu-spiralate, la diferite viteze de avans, în cazul plăcilor de MDF, plăcilor 
din aşchii de lemn şi placajului multi-stratificat. Măsurarea particulelor de praf de lemn s-a efectuat cu un 
instrument de scanare care măsoară concentraŃia acestor particule (miligrame pe metru cub sau particule pe 
metru cub) prezente în aer. S-au efectuat un total de 46 de teste cu o medie de 8 teste repetate pentru 
fiecare material. 

Rezultatele măsurătorilor au arătat că materiale diferite produc diferite cantităŃi de praf de lemn şi 
repartiŃie dimensională a particulelor în timpul proceselor de găurire sub acelaşi regim de lucru. Cea mai 
mare cantitate de particule a fost produsă de placajul multi-stratificat, urmat de MDF şi plăcile din aşchii de 
lemn. Timpul mediu în care cantitatea de praf din aer atinge starea iniŃială (de la începutul testelor) a fost 
scurt şi aproximativ acelaşi pentru toate testele. Indiferent de tipul de material, numărul de particule creşte cu 
scăderea vitezei de avans. Majoritatea particulelor produse s-au încadrat în clasa celor de mici dimensiuni 
(Ø ≤ 1µm), cele mai multe fiind micro-particule fine cu diametrul între 0,3 şi 0,5 µm. 
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