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REZUMAT. Lucrarea prezintă câteva aspecte ale consumului de adeziv din industria plăcilor din aşchii de lemn. Se analizează utilizarea 
exprimării procentuale sau în g/m2 a consumului de adeziv şi consecinţele pe care le are utilizarea acestuia în cadrul plăcilor din aşchii. Se 
propune utilizarea consumului specific de adeziv, exprimat în g/m2, ca modalitate de eliminare a efectelor negative pe care le are folosirea 
primului indicator (consum procentual) în cadrul tehnologiei plăcilor din aşchii late şi atunci când se lucrează cu specii moi de lemn. 
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ABSTRACT. The paper present some aspects of adhesive consumption from chipboard industry. It is analyzed the use of expression 
in percentage or g/m2 of adhesive consumption and its concequences inside of chipboard use and technology. It also propose the use 
of specifically adhesive consumption expressed in g/m2, as main method for eliminate the negative effects that is had the use of the 
first indicator (percentage consumption) inside of chipboard or waferboard technology when the soft species of chips are used. 
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1. OBIECTIVE 

Cantitatea de adeziv introdusă în placa din aşchii de 
lemn are o importanţă deosebită pentru că, deşi repre-
zintă cca 10 % din total placă, preţul de cost reprezintă 
peste 30 % din total preţ al plăcii. De aceea optimizarea 
consumului de adeziv are o latură de micşorare a con-
sumului de adeziv, în condiţiile păstrării caracteristicilor 
fizice şi mecanice minime ale plăcii. Obiectivul principal 
al acestei lucrări este oportunitatea folosirii consumului 
specific de adeziv, exprimat în g/m2, în tehnologia plăci-
lor din aşchii late, care să înlocuiască vechiul parametru 
al consumului de adeziv exprimat procentual. Se con-
sideră că în cazul plăcilor din aşchii clasice rămâne 
oportună folosirea consumului procentual de adeziv, 
datorită mărimii aşchiilor, consideraţie care este valabilă 
şi la utilizarea consumului specific de adeziv (exprimat 
în g/m2) în cazul plăcilor din aşchii late. 

2. METODA DE LUCRU 

Pentru stabilirea oportunităţii folosirii consumului 
specific de adeziv exprimat în g/m2 s-au efectuat atât 

studii teoretice cât şi experimentale. Studiile teoretice 
au constat în cercetări bibliografice referitoare la stadiul 
actual în acest domeniu, dar şi modelări teoretice ale 
debitării aşchiilor, aşa cum se va observa în continuare. 
Din categoria studiilor experimentale cele mai impor-
tante se referă la determinarea dimensiunilor celor două 
tipuri de aşchii, respectiv aşchii normale şi aşchii late şi 
a suprafeţei specifice a acestora, dar nu trebuie neglijate 
nici celelalte operaţii ale fluxului tehnologic până la 
obţinerea plăcii finite. O placă finită cu caracteristici 
fizico-mecanice bune se obţine numai în condiţiile în 
care se respectă toate condiţiile de fabricaţie, începând 
cu materia primă şi terminând cu operaţia de condiţio-
nare-climatizare a plăcii. De aceea, chiar dacă cercetarea 
de faţă s-a bazat pe suprafaţa aşchiilor şi pe încleierea 
acestora, s-a ţinut seama ca toţi ceilalţi parametrii teh-
nologici să fie constanţi pentru a nu influenţa proprietăţile 
plăcii finale. 

Măsurarea dimensiunilor aşchiilor s-a efectuat cu 
ajutorului şublerului şi a comparatorului cu cadran 
având precizia de 0,02 mm şi 0,01 mm, cântărirea 
aşchiilor s-a făcut cu o balanţa de laborator având 
precizia de 0,1 g, presarea într-o presă de laborator 
folosind presiuni specifice cuprinse între 0,8-2,2 MPa, 
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iar determinarea rezistentelor s-a efectuat lucrând pe o 
maşină universală de laborator, etalonată în clasa I de 
precizie. 

Consumul de adeziv folosit la încleierea aşchiilor 
clasice se exprimă uzual ca procent de adeziv, deter-
minându-se ca raport procentual între masa uscată a 
adezivului şi masa absolut uscată a lemnului, respectiv: 

 0 100 [%]a
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unde: m0a este masa uscată a adezivului, în g; 
m0 – masa absolut uscată a lemnului, în g. 

Unii autori [Istrate, 1982] amintesc că acest consum 
de adeziv poate fi exprimat în funcţie de suprafaţa 
aşchiilor, fără a exprima relaţia care stă la determinarea 
acestuia. Mai târziu [Lunguleasa, 1999] acest consum 
de adeziv este definit corespunzător, ca raport între 
masa adezivului uscat şi suprafaţa activă de încleiere a 
aşchiilor uscate (sa), respectiv: 
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Pentru determinarea consumului specific de adeziv, 
cca, este necesară determinarea suprafeţei masei de 
aşchii, denumită suprafaţă specifică, exprimată în mod 
uzual în m2/100 g aşchii. Această suprafaţă poate fi 
preluată şi din literatura de specialitate [Istrate, 1982], 
aşa cum se observă în tabelul 1. 

 
Tabelul 1. Valorile suprafeţei specifice a aşchiilor  

în funcţie de specie şi grosime 
 

Grosimea 
aşchiilor 

[mm] 

Suprafaţa aşchiilor [m2/100 g] 
Plop [ρ0 =  

= 0,300 g/cm3] 
Molid [ρ0 =  

= 0,430 g/cm3] 
Fag [ρ0 =  

= 0,680 g/cm3] 
0,1 5,50 4,70 2,90 
0,2 2,75 2,35 1,65 
0,3 1,83 1,57 0,97 
0,4 1,37 1,17 0,73 
0,5 1,10 0,94 0,59 
1,0 0,55 0,47 0,29 

 
Din analiza tabelului 1 se poate observa că suprafaţa 

specifică a aşchiilor descreşte cu creşterea densităţii 
lemnului şi cu creşterea grosimii aşchiilor. 

3. EXPERIMENTĂRI PRIVIND 
DETERMINAREA SUPRAFEŢEI 
SPECIFICE A AŞCHIILOR 

În cadrul experimentărilor s-au folosit aşchii normale 
şi aşchii late, la care s-au determinat dimensiunile medii, 
pe baza mai multor probe prelevate din fiecare categorie 
de aşchii. Aşchiile late folosite în tehnologia waferboard 

sunt mai mari decât cele utilizate în tehnologia clasică, 
respectiv au dimensiunile medii de 40×30×0,4 mm, faţa 
de 20×6×0,6 mm, în tehnologia PAL–ului clasic. 
Datorită dimensiunilor mai mari, suprafaţa de adeziune 
a acestora va fi de asemenea mai mare, iar proprietăţile 
fizico-mecanice vor fi mai mari. 

La încleierea aşchiilor late din tehnologia „wafer-
board” intervin noţiuni noi, cum ar fi suprafaţa potenţială 
de încleiere şi suprafaţa activă de încleiere, fiecare 
dintre acestea având importanţa sa. Suprafaţa potenţiala 
de încleiere este suprafaţa celor două feţe ale fiecărei 
aşchii, iar suprafaţa activă de încleiere reprezintă 
suprafaţa efectivă care participă la încleierea aşchiilor. 
Chiar dacă o parte a  suprafeţei aşchiei este în contact 
cu altă suprafaţă a altei aşchii dar în zona de contact nu 
există adeziv, această suprafaţă nu se poate considera 
una activă de încleiere, pentru că nu participă efectiv 
la încleiere. De asemenea, în acelaşi sens se poate 
considera că dacă o suprafaţă cu adeziv a unei aşchii se 
găseşte în zona golurilor dintre aşchii, nu se poate 
considera că reprezintă o suprafaţă activă de încleiere. 
Din acest punct de vedere, suprafaţa activă de încleiere 
se consideră că este o parte din suprafaţa potenţială de 
încleiere după ce se elimină următoarele zone: 

– zonele de contact dintre aşchii care nu prezintă 
adeziv; 

– zonele fără contact între aşchii, chiar dacă acestea 
prezintă adeziv. 

Practic suprafaţa activă de încleiere nu se poate 
determina cantitativ cu precizie dar poate fi cuantificată 
indirect prin rezistenţa la coeziune internă transversală 
sau rezistenţa la tracţiune perpendiculară pe suprafaţa 
plăcii. În cadrul lucrării s-a considerat că numai 90 % 
din suprafaţa totală a aşchiilor clasice participă la 
încleiere şi 95 % pentru aşchiile late, respectiv acestea 
reprezintă suprafaţa activă de încleiere, folosindu-se un 
coeficient de diminuare a suprafeţei de 0,90 pentru 
aşchiile clasice şi 0,95 pentru aşchiile late. 

Suprafaţa de încleiere a aşchiilor late din cazul 
plăcilor „waferboard” este mai mare deoarece aşchiile 
sunt mai late în acest caz, iar spaţiile dintre aşchii sunt 
mai mici datorită unei mai bune aşezări a aşchiilor în 
structura plăcilor. De aceea aşchiile late din tehnologia 
„waferboard” se mai numesc şi aşchii cu suprafaţa mare 
de încleiere şi reprezintă factorul esenţial al creşterii 
rezistenţelor mecanice ale plăcilor, faţă de plăcile 
clasice din aşchii de lemn. 

Suprafaţa potenţială a aşchiilor poate fi determinată 
efectiv prin măsurători, sau prin metode teoretice. Mai 
întâi s-a folosit metoda practică a măsurării aşchiilor, 
determinându-se suprafaţa totală a aşchiilor din 100 g 
pentru fiecare specie în parte. Pentru uşurinţa determină-
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rilor s-a folosit metoda divizării succesive, respectiv 
metoda sferturilor. 

Modelarea teoretică a obţinerii aşchiilor a presupus 
lucrul pentru fiecare specie în parte. Pentru aceasta s-a 
folosit metoda divizării a 100 g de lemn, transformat în 
volum de lemn, care se împarte în aşchii cu grosimea de 
0,2 mm şi se obţine o suprafaţă specifică pentru masa 
luată în calcul. Apoi, se schimbă grosimea teoretică de 
divizare a aşchiei la 0,4 mm şi din aceiaşi cantitate de 
lemn masiv de 100 g se obţine o altă suprafaţă specifică 
a aşchiilor şi aşa mai departe până când se atinge grosi-
mea maximă de aşchii. Când s-au terminat calculele 
pentru o specie, s-a repetat metodologia pentru o altă 
specie, speciile folosite fiind plopul, molidul şi fagul. 

În această lucrare s-au pus cap la cap cercetările 
teoretice şi practice, rezultatele obţinute fiind aceleaşi şi 
apropriate de cele prezente în literatura de specialitate şi 
prezentate în tabelul 1. Aceste rezultate privind supra-
faţa specifică a aşchiilor obţinute din experimentări sunt 
prezentate în tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Suprafaţa specifică a aşchiilor  

pentru câteva specii 
 

Grosimea 
aşchiilor 

[mm] 

Suprafaţa aşchiilor [m2/100 g] 
Plop [ρ0 =  

= 0,300 g/cm3] 
Molid [ρ0 =  

= 0, 430 g/cm3] 
Fag [ρ0 =  

= 0,680 g/cm3] 
0,2 2,70 2,48 1,85 
0,4 1,52 1,46 1,00 
0,6 1,00 0,92 0,58 
0,8 0,75 0,78 0,40 

 
Pe baza valorilor prezentate în tabelul 2, suprafaţa 

specifică a aşchiilor se poate reprezenta grafic, pentru 
cele trei specii lemnoase analizate, ca în figura 1. 

 

 
 

Fig. 1. Determinarea suprafeţei specifice a aşchiilor în funcţie de 
grosimea acestora şi specia lemnoasă. 

De asemenea s-a căutat în această fază să se 
găsească o relaţie de dependenţă între cei doi parametri 
de consum specific ai adezivului. Corelaţia dintre pro-
centul de adeziv şi consumul specific de adeziv raportat 
la unitatea de suprafaţa a aşchiilor se poate determina, 
pornindu-se de la consumul specific de adeziv, după 
cum urmează: 

 0a
sa
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=  (vezi relaţia 2) 

În această relaţie se înlocuieşte expresia masei 
adezivului uscat preluat din expresia de definiţie a 
consumului procentual de adeziv (vezi relaţia 1) şi 
suprafaţa aşchiilor în funcţie de suprafaţa specifică a 
aşchiilor, respectiv: 
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Se efectuează înlocuirile şi vom avea: 
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Expresia finală a corelaţiei dintre cele două moda-
lităţi de exprimări a consumului de adeziv va fi: 

 2[g/m ]sa
s

pc
s

= .           [3] 

Această ultimă relaţie [3] a stat la baza efectuării 
unei corelaţii între cei trei factori, care este reliefată în 
figura 2, pentru specia de fag. 

Din analiza tabelului 3 se poate observa că rezistenţe 
bune ale plăcilor se vor obţine atunci când se creşte 
consumul de adeziv sau prin creşterea densităţii plăcilor, 
mai ales dacă specia lemnoasă este moale şi permite 
comprimarea aşchiilor în structură, cum este în cazul 
plopului şi al molidului. Spre exemplu se poate observa 
o slabă rezistenţă la coeziune internă transversală de 
0,20 MPa pentru plăcile de fag, datorită consumului 
redus de adeziv de 7 g/cm3, o foarte bună adeziune de 
0,81 MPa pentru plăcile de molid datorită densităţii 
mari a plăcii de 750 kg/m3 şi o bună adeziune de 
0,48 MPa pentru plăcile de plop datorită creşterii 
consumului specific de adeziv la valoarea de 12 g/m2. 

După primul grup de plăci realizate experimental, s-
a observat că adeziunea aşchiilor de plop şi molid în 
structura plăcilor a fost deficitară, datorită consumului 
redus de adeziv folosit, care a fost de cca. 4-7 g/m2, faţă 
de 8-16 g/m2 cât era specificat în literatura de spe-
cialitate [Istrate, 1982]. Cauza reală a acestei adeziuni 
slabe a aşchiilor a fost impunerea procentului de adeziv 
la 10-12 %, necorelat cu suprafaţa specifică aşchiilor 
acestor specii. 
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Alte concluzii rezultate în urma efectuării experi-
mentărilor şi care au legătură cu suprafaţa aşchiilor şi 
consumul de adeziv sunt următoarele: 

• nu se vor obţine plăci cu rezistenţe bune la 
coeziune internă transversală dacă nu se va ţine seama 
de toate caracteristicile întregii tehnologii de fabricaţie, 
respectiv de caracteristicile aşchiilor, de caracteristicile 
de adeziune a aşchiilor şi de caracteristicile plăcilor, aşa 
cum se observă în tab 3 sau în figura 2; 

• densitatea finală a plăcilor realizare va trebui 
corelată cu procentul de adeziv stabilit şi cu densitatea 
adezivului în stare uscată. Spre exemplu, dacă se 
doreşte realizarea unei plăci din aşchii de fag cu o 
densitate a speciei de 0,700 g/m3 şi 10 % procent de 
adeziv cu o densitate de 1,500g/cm3, densitatea reală a 
plăcii obţinute va fi mai mare respectiv va fi: 

 ρreal = 0,700×0,9 + 1,500×0,1 = 0,780 g/cm3 
 

 
 

Fig 2. Nomograma factorilor de influenţa a tehnologiei plăcilor  
din aşchii de fag late:  

cs – consumul specific de adeziv; p – procentul de adeziv;  
ss – suprafaţa specifică a aşchiilor. 

 
Aceasta nomogramă (fig 2) este realizată experi-

mental pe baza valorilor obţinute şi ne ajută să găsim 
condiţiile optime pentru realizarea unor plăci cu ca-
racteristici bune de adeziune şi rezistenţă. Din datele 
obţinute în timpul experimentărilor [Lunguleasa, 1999] 
rezultă ca o placă din aşchii late cu densitatea de 
0,700g/cm3, va avea rezistenţă la încovoiere statică de  

20,5 MPa dacă specia este fag, de 26,0 MPa dacă specia 
lemnoasă este molid şi 31,5 MPa dacă specia lemnoasă 
este plopul, faţă de plăcile etalon clasice care au avut 
rezistenţe de 18,5-19,5 MPa. 

4. CONCLUZII FINALE 

Lucrarea poate fi considerată un ghid pentru 
schimbarea consumului de adeziv procentual în consum 
raportat la unitatea de suprafaţă în cazul plăcilor din 
aşchii late, orientate sau neorientate (waferboard sau 
OSB). După efectuarea studiilor teoretice şi experimen-
tale referitoare la utilizarea consumului specific de 
adeziv exprimat în g/m2, în locul celui exprimat 
procentual, au reieşit următoarele concluzii: 

• pentru tehnologia plăcilor din aşchii late se re-
comandă utilizarea consumului specific de adeziv 
exprimat în g/m2, iar pentru tehnologia plăcilor standard 
se recomandă utilizarea procentului de adeziv, datorită 
diferenţelor dintre suprafeţele aşchiilor în cele două 
cazuri; 

• plăcile din aşchii realizate din speciile de plop şi 
molid vor avea rezistenţe superioare celor din fag, 
datorită suprafeţelor superioare ale aşchiilor, raportate 
la aceeaşi unitate de masă; 

• la utilizarea aşchiilor din specii moi, trebuie să se 
lucreze cu varianta consumului specific de adeziv 
raportat la unitatea de suprafaţă a aşchiilor indiferent de 
natura tehnologiei folosite, fie direct, fie transformând 
procentul de adeziv în acesta prin relaţia de corelaţie 
propusă în lucrare. 
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