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Rezumat: 

Obiectivul cercetării experimentale prezentate în lucrarea de faŃă a constat în analiza parametrilor de 
rugozitate care caracterizează calitatea finală a suprafeŃelor din lemn de mesteacăn prelucrate prin şlefuire 
în regim industrial, cu trei granulaŃii succesive, şi anume 100, 120 şi 150.  S-au analizat seturi de epruvete 
pentru fiecare direcŃie de şlefuire, respectiv pentru şlefuirea pe direcŃie paralelă şi pe direcŃie perpendiculară 
pe fibrele lemnului. Parametrii de prelucrare variabili în cadrul procesului de şlefuire au fost: viteza de avans 
şi adâncimea de aşchiere. Rugozitatea s-a măsurat pe un profilometru optic tip MicroProf FRT, prin 
umezirea şi fără umezirea zonei şlefuite şi s-au determinat trei parametri de rugozitate: Ra, Rk şi Rpk. 
Evaluarea calităŃii suprafeŃelor şlefuite s-a realizat prin compararea acestor parametri, în funcŃie de regimul 
de prelucrare aplicat. Rezultatele experimentale s-au analizat cu testul de varianŃă ANOVA cu doi factori, 
pentru fiecare regim de şlefuire şi direcŃie de şlefuire în parte, la aceeaşi viteză de avans şi  adâncimi de 
aşchiere diferite, pentru şlefuire uscată şi umedă. 

S-a constatat că nivelul calităŃii suprafeŃelor cu umezire prealabilă a fost apropiat de cel al suprafeŃelor 
şlefuite fără umezire prealabilă, fapt care recomandă utilizarea şlefuirii uscate, eliminănd astfel costuri 
suplimentare de manoperă. La prelucrarea finală pe direcŃie paralelă s-au obŃinut rezultate optime pentru 
şlefuirea uscată cu granulaŃia de 150. Concluziile testului ANOVA arată că la prelucrarea paralelă la viteze 
mici, o influenŃă semnificativă o are adâncimea de aşchiere, iar la viteze mari această influenŃă dispare. La 
prelucrarea perpendiculară, în schimb, adâncimea de aşchiere are o influenŃă semnificativă la viteze de 
avans mai mari. Rezultatele acestei cercetări se materializează în recomandarea unor regimuri de şlefuire 
pentru suprafeŃele lemnului de mesteacăn, specie ce ar putea fi introdusă ca materie primă pentru fabricarea 
mobilei şi în Romănia.  
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