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Operaţiile de şlefuire se împart în:
1.

şlefuire de calibrare – are rolul de uniformizare a grosimii panourilor de lemn masiv, PAL, MDF
etc. Se face cu material abraziv cu granulaţie de 36, 40, 60.

2.

şlefuire grosieră – are rolul eliminării urmelor lăsate de prelucrările mecanice anterioare,
eliminând un strat de 0,2-1 mm. În cazul lemnului masiv se realizează cu material abraziv cu
granulaţie de 60 şi 80, iar la şlefuirea furnirelor cu abraziv de 80 şi 100.

3.

şlefuire de finisare – se urmăreşte obţinerea rugozităţii cerute de tehnologia de finisare. Lemnul
masiv se şlefuieşte cu material abraziv cu granulaţie de 100, 120, 150, în una sau mai multe
treceri pe o adâncime de 0,1-0,2 mm. Şlefuirea furnirelor se face cu granulaţii de 100, 120 şi 150
în două sau trei treceri.

Utilajele folosite la şlefuire:
1. Maşina de şlefuit cu bandă îngustă orizontală, cu sabot de presare:
Banda abrazivă îngustă (2) este formată dintr-o bandă continuă, care se înfăşoară pe două roţi, una
de acţionare (1) şi celălalt de întindere (6). Roata de acţionare primeşte mişcarea de la un motor electric.
Masa (5) glisează pe două ghidaje fixate pe batiul maşinii, prin intermediul a două role. Şlefuirea se
realizează prin presarea benzii abrazive, cu ajutorul sabotului (4) peste suprafaţa piesei prelucrate (3).
schema de funcţionare maşină de şlefuit cu bandă îngustă
orizontală, cu sabot de presare:

maşină de şlefuit cu bandă îngustă orizontală, cu sabot
de presare; 1-batiu; 2-masa; 3-ghidaj; 4-bandă abrazivă;
5-gură exhaustare; 6-sabot presare; 7-mâner acţionare
sabot; 8-tablou de comandă

2. Maşina de şlefuit cu bandă lată cu contact de sus:
Banda abrazivă lată (2) este formată şi în acest caz ca bandă continuă, care se înfăşoară pe doi
cilindri, unul de acţionare (3) şi celălalt de întindere (1). Roata de acţionare primeşte mişcarea de la un
motor electric. Mişcarea de avans a piesei şlefuite (5) este realizată de banda transportoare (6).
maşină de şlefuit cu bandă lată

(codul QR şi vizionaţi filmul)

Maşina se foloseşte pentru şlefuirea panourilor furniruite. Banda abrazivă este pusă în mişcare cu
ajutorul valţului de contact, care primeşte mişcarea de rotaţie de la motorul electric 5 prin intermediul
unei transmisii prin curele. Avansul panourilor prin maşină se realizează cu ajutorul valţurilor de avans
9 şi 10, care sunt antrenate de la motorul electric 11 prin intermediul unui mecanism melc-roată melcată
şi a unei transmisii cu lanţ. Pentru a obţine o şlefuire calitativ bună, valţul de oscilare 4, produce
mişcarea de oscilaţie pe direcţie transversală, a banzii abrazive late 8.
3. Maşina de şlefuit cu disc:
Materialul abraziv este aplicat pe un disc, antrenat în mişcare de rotaţie de un motor, care are turaţia
între 900…1400 rot/min. Nu este indicată utilizarea unor turaţii mai ridicate, deoarece acestea vor arde
suprafaţa lemnului. În faţa discului se află masa pe care se aşează piesa şlefuită. Pentru ca-să fie posibilă
şlefuirea în unghi, masa se poate înclina:
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schema de funcţionare la maşină de şlefuit cu disc: 1-disc abraziv; 2-piesă; 3-masă; 4-motor electric

ÎNTREBĂRI ŞI PROBLEME: - termen de răspuns 30.04.2020
1. Încercuiţi răspunsul corect.
Granulatia abrazivului folosit la slefuirea fina a lemnului masiv este :
a. 100, 120,150
b. 60,80.100
c. 150,180,220
d. 36,40,60
2. Complectaţi spaţiile punctate:
La maşina de şlefuit cu disc, materialul …………………… este aplicat pe un disc, antrenat în
mişcare de rotaţie de un motor, care are turaţia între ……………………… rot/min.
3. Stabiliţi dacă este adevărat sau fals afirmaţia de mai jos:
La maşina de şlefuit cu bandă lată şlefuirea se realizează prin presarea benzii abrazive, cu
ajutorul sabotului manual peste suprafaţa piesei prelucrate
4. Încercuiţi răspunsul corect.
La şlefuirea grosieră stratul eliminat este de
a. 0,1...0,2 mm
b. 1...2 mm
c. 0,5...1 mm
d. 0,2...1 mm
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