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REZUMAT 

Lucrarea se referă la o caracteristică a procesului tehnologic de fabricaţie a placilor din aşchii de lemn, respectiv destinderea în 

grosime după presare. Caracteristică reologică a presării, destinderea în grosime are o serie de factori determinanţi, dar mai ales o 

serie de consecinţe negative asupra plăcilor, motiv pentru care trebuie să se ţină seama de aceasta pe fluxul de fabricaţie al 

plăcilor. 

 

ABSTRACT 

This work is referring to a feature of technological process for fabrication of chipboard, respectivelly the 4extension on thickness 

after pressing. As rheological feature od pressing the extension on thickness has a lots of determinant factors, but more a lot of 

negative concequences upon panels, reason for what on that it must to keep into account on the technological flow of chipboards. 

 

1. INTRODUCERE 

 
Destinderea în grosime a plăcilor din aşchii de lemn 

observată după presare are loc datorită faptului că în 

timpul presării se obţine o comprimare şi compactare a 

structurii covorului, de natură elastică şi plastică, în urma 

unei presiuni interne a aglomeratului. Ideal ar fi ca 

revenirile de natură plastică să fie majoritare, iar cele de 

natură elastică, inexistente sau cât mai mici [2]. Acest 

fenomen de curgere plastică şi elastică este dat şi de natura 

vâsco-elastică a lemnului încorporat în placă. De aceea, 

această destindere în grosime depinde, pe de o parte, de 

procesul de presare (parametrii de presare: temperatură, 

presiune şi durata de presare) şi, pe de altă parte, de 

caracteristicile aglomeratului aşchii–adeziv (umiditate 

covor, specia lemnoasă a aşchiilor, dacă adezivul este  

în soluţie sau nu, dacă presarea este cu şoc de abur ori  

nu etc.).  

După ce s-a efectuat presarea, respectiv după ce s-a 

redus presiunea la zero, plăcile vor avea o grosime mai 

mare ca cea a distanţierelor (cele care stabilesc grosimea 

finală a plăcii), din cauza acestei destinderi în grosime a 

plăcii. Destinderea în grosime se cuantifică, prin 

coeficientul de revenire al plăcilor după presare, 

determinat cu relaţia următoare: 
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în care: gp este grosimea plăcii după presare şi condiţionare 

placă, în mm; gd – grosimea distanţierelor, în mm. 

În figura 1 se prezintă schiţa procesului de presare, în 

care se observă rolul distanţierelor la limitarea şi obţinerea 

grosimii finale a plăcii din aşchii late. 

 

Fig. 1. Schiţa procesului de presare: 1 – platan superior; 2 – covor 

din aşchii; 3 – distanţiere; 4 – platan inferior; p – presiune specifică. 

 
2. METODICA DE LUCRU 

 
După formarea covoarelor de aşchii pe table suport, 

acestea au fost introduse în presă şi supuse operaţiei de 

presare conform unei diagrame de presare (vezi fig. 3). 
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După expirarea timpului de presare, plăcile au fost 

evacuate din presă şi dispuse în stiva compactă, în vederea 

condiţionării acestora. În perioada de condiţionare s-a 

măsurat în mai multe puncte grosimea plăcii în timp, 

respectiv imediat după evacuarea din presă, la 12 ore, 

după o zi, după 3 zile şi după 5 zile. Pentru cunoaşterea 

valorii corecte a grosimii în momentul evacuării din presă 

s-a considerat că grosimea plăcii este egală cu grosimea 

distanţierelor. 

La analiza valorii destinderii în grosime s-a ţinut seamă 

că aceasta variază în timp, respectiv este foarte mare 

imediat după presare şi scade continuu în timp de 2–4 zile, 

de aşa natură încât, începând cu a cincea zi, valoarea 

destinderii în grosime este aproape imperceptibilă. 

Măsurătorile grosimii s-au făcut pe întreaga placă cu 

ajutorul unui comparator cu cadran, având o precizie de 

0,01 mm. Deoarece precizia măsurătorilor este direct 

dependentă de precizia aparatului de măsură, s-a folosit 

metoda întreruperii experimentărilor în momentul în care 

ultima măsurare este de natura preciziei de măsurare a 

aparatului, respectiv de 0,01 mm. 

 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 
Rezultatele măsurării grosimilor, efectuate pe baza 

metodologiei expuse în subcap. 2, au fost centralizate  

în tabele pentru fiecare placă, aşa cum se observă în 

tabelul 1. În acelaşi tabel s-au introdus şi deformaţiile 

corespunzătoare perioadei destinderii iniţiale, numite 

deformaţie bruscă şi deformaţie întârziată, ambele 

calculate pe baza datelor din tabelul 1, cu ajutorul relaţiilor 

următoare: 
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Tabelul 1. Determinarea destinderii în grosime a plăcilor din aşchii late (exemplu) [3] 

Punct g0
* 

g1
* 

g2
* 

g3
* 

g4
* 

g5
* 

1
 

2 

1 5,83 6,00 6,15 6,37 6,40 6,42 2,50 7,0 

2 5,83 6,01 6,05 6,09 6,10 6,13 3,00 1,9 

3 5,83 6,08 6,09 6,10 6,16 6,19 4,20 1,8 

4 5,83 6,15 6,20 6,33 6,38 6,39 5,04 3,9 

Media 5,83 6,06 6,12 6,25 6,26 6,28 3,77 3,65 

*Aceste grosimi ale plăcilor sunt determinate în timp, respective: g1 – la 12 ore de la deschiderea presei; g2 – la o zi; 

g3 – la două zile; g4 – la 3 zile; g5 – la 5 zile. 

 
Pe baza valorilor medii din tabelul 1 s-a întocmit graficul  de variaţie a destinderii în grosime a plăcilor după presare. 

 

Fig. 2. Destinderea în grosime a plăcilor după presare [3]. 

 



DESTINDEREA ÎN GROSIME A PLĂCILOR DIN AŞCHII DE LEMN LATE, DUPĂ PRESARE 

Buletinul AGIR nr. 4/2007 ● octombrie-decembrie 79 

Dacă se analizează figura 2 se observă cele două 

perioade distincte ale destinderii în grosime, respectiv 

perioada destinderii bruşte, de la 5,83 la 6,06 mm, şi 

perioada destinderii întârziate, de la 6,06 la 6,28 mm. 

Corespunzător valorilor măsurate ale destinderii în 

grosime, s-au calculat cele două deformaţii de 3,77% şi 

3,65%, cu o sumă de 7,42%. Se observă că valoarea 

destinderii în grosime, de 0,45 mm sau a deformaţiei 

specifice de 7,42% pentru o placă proiectată să aibă o 

grosime de 5,83 mm, este mare, având repercusiuni asupra 

calităţii plăcilor realizate. 

În situaţia în care conducerea procesului de presare are 

loc necorespunzător, respectiv nu sunt prevăzute 2–3 

trepte de aerisire a presei înaintea descărcării finale, se vor 

obţine desprinderi ale plăcilor în planul median, clivări 

parţiale şi alte defecte, mai ales atunci când şi umiditatea 

covorului de aşchii este mai mare de 12–14%. Pentru 

evitarea acestui defect este nevoie de o conducere 

corespunzătoare a procesului de presare (fig. 3). 

Fig. 3. Diagrama de presare a PAL-ului: 

A – trepte de aerisire a presei, pentru evitarea clivării plăcilor. 

 
În perioada de condiţionare a plăcilor are loc 

definitivarea procesului de întărire a adezivului din placă, 

răcirea acesteia şi uniformizarea umidităţii până la cea de 

echilibru cu mediul exterior. De aceea, această perioadă se 

efectuează în stiva compactă pentru ca echilibrarea 

tensiunilor interne apărute să nu conducă la deformaţii sau 

la alte defecte ale plăcilor. 

4. CONCLUZII 

Destinderea în grosime a plăcilor după presare 

reprezintă un fenomen real, reologic şi curent al plăcilor 

din aşchii de lemn, precum şi a altor tipuri de plăci 

obţinute prin presare datorită următoarelor consideraţii: 

 Aşchiile din cadrul covorului de aşchii sunt elastice 

datorită faptului că lemnul este un material vâsco-

elastic. 

 În timpul presării, în placă se creează o serie de 

tensiuni interne care se echilibrează prin destindere 

după evacuarea din presă. 

 După evacuarea din presă, placa din aşchii de lemn 

primeşte umiditate de la mediul exterior şi îşi 

mareşte volumul din cauza umflării. 

Consecinţele destinderii în grosime pot deveni 

dezastruoase, prin compromiterea întregii plăci, în cazul 

conducerii necorespunzătoare a procesului de presare, 

când apar desprinderi în planul median al plăcii. Chiar şi 

atunci când procesul de presare este condus corespunzător, 

destinderea în grosime tot are loc, dar fără apariţia de 

defecte, destinderea având loc în stratul superficial de  

0,5 mm [1], strat care se înlătură ulterior la calibrarea 

plăcilor. 
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