LICEUL TEHNOLOGIC
“ TOMA SOCOLESCU”, MUNICIPIUL PLOIESTI
Strada Gh.Grigore Cantacuzino nr.328. Ploiesti
Tel./ fax 0244552251; email tsocolescuploiesti@gmail.com

TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Clasa a X–a
Modul I: USCAREA CHERESTELEI
I.INSTALAȚII DE USCARE ARTIFICIALĂ A CHERESTELEI
Clasificare
- camere de uscare
- tuneluri de uscare
- maşini de uscat
- instalaţii de uscare cu vacuum
- instalaţii de uscare,la care
conducerea procesului de uscare se realizează cu ajutorul calculatorului
II. PREGĂTIREA MATERIALULUI LEMNOS PENTRU USCARE
Sortarea cherestelei
- criterii de sortare: specie, dimensiuni, umiditate iniţială
Determinarea umidităţii iniţiale
Stivuirea cherestelei:
- formarea stivelor de cherestea de răşinoase şi foioase în depozitul de cherestea;
- condiţii de securitate a muncii la stivuire.
III.VERIFICAREA PARAMETRILOR REGIMULUI DE USCARE
Probe martor pentru determinarea
umidităţii în diverse etape ale procesului de uscare.
Amplasarea probelor martor.
Determinarea umidităţii în diverse etape ale procesului de uscare:
- cântărirea periodică a probelor martor: balanţă tehnică, caiet de evidenţă.
- determinarea umiditatii cu probele martor.
Etapele procesului de uscare a cherestelei.
Regimuri de uscare :
- Parametrii procesului de uscare: temperatură, umiditate relativă a aerului, viteză de circulaţie a
aerului
IV. DEFECTE DE USCARE A CHERESTELEI
defecte de uscare și a cauzele apariției acestora
BIBLIOGRAFIE :
1.A. Grigorescu, A Zamfira, A Munteanu “ Tehnologia cherestelei “ Manual pentru liceele
tehnologice profil resurse natural si protecţia mediului, specializarea silvicultură şi prelucrarea
lemnului, clasa a XI-a, –Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti -2001.
2. Năstase, V., Zamfira, A., Grigorescu, A., Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor produse
finite din lemn, Manual pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, Licee industriale cu profil de
exploatarea şi industrializarea lemnului şi şcoli profesionale anii II, III, IV, Editura Didactică şi
Pedagogică R.A., Bucureşti, 1993
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MODEL
SUBIECT PROPUS PENTRU EXAMEN DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Clasa a X–a
Modul III: USCAREA CHERESTELEI
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timp de lucru: 90 minute
SUBIECTUL I
I.1. Citiţi cu atenție enunțurile de mai jos și alegeți varianta corectă de răspuns:

20 puncte
5 puncte

1. O stivuire corectă trebuie să:
a. asigure spaţii pentru circulaţia aerului ;
b. reducă spaţiul util al instalaţiei;
c. asigure volumul necesar de uscat;
d. ţină cont de dimensiunile instalaţiei.
2. Şipcile de stivuire sunt confecţionate din cherestea de răşinoase cu secţiunea de:
a. 20x20 mm;
b. 30x30 mm;
c. 30x20 mm;
d. 40x20 mm.
3. Umiditatea iniţială maximă a cherestelei de foioase introdusă în instalaţia de uscare trebuie să fie
de:
a. 50 % ;
b. 40 % ;
c. 80 % ;
d. 90 % ;
4. Probele martor se confecţionează din:
a. aceleaşi scânduri folosite pentru determinarea umidităţii ;
b. din scânduri fără defecte;
c. din scânduri diferite de cele utilizate la determinarea umidităţii;
d. din anumite scânduri din cadrul stivei.
5. Distanţa dintre şipcile de stivuire este în funcşie de:
a. specia lemnoasă;
b. grosimea cherestelei;
c. lungimea cherestelei;
d. lăţimea cherestelei.
I.2 Scrieţi, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana
B
5 puncte.
Coloana A
1.Durata totală a procesului de uscare

a.

2. Durata perioadei de încălzire

b.

3.Durata perioadei de uscare propriu-zisă

Coloana B

c. U =

mu - mo
x100 [%]
mo
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4.Durata perioadei de aclimatizare

d.

5.Umiditatea probelor martor

e.

I.3 Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi enunţuri corecte:

10 puncte

1. Din lotul de material se aleg trei scânduri cu umiditatea maximă, pentru determinarea umidităţii
iniţiale.
2. Din vecinătatea epruvetei pentru determinarea umidităţii iniţiale se pot scoate epruvete pentru
controlul tensiunilor interne.
3. Media umidității epruvetelor constituie umiditatea maximă a lotului.
4. Stivele sunt prevăzute cu tăbliţe care indică caracteristicile materialului.
5 . Majoritatea defectele ce apar în cursul uscării pot fi cauzate de o stivuire necorespunzătoare.
SUBIECTUL II
II.1 Scrieţi, informaţia corectă care completează spaţiile libere:

30 de puncte
10 puncte

1. Probele …(1)…au rolul de a oglindi mersul scăderii umidităţii lotului în cursul uscării, prin …(2)….
masei lor.
2. Dup cântărire, probele martor se aşează în stivele de la ... (3)... unde sunt prevăzute ....(4)...
amenajate pentru introducerea lor
3. Fiecare arjă de material în vederea uscării necesită stivuirea pe (...5).. şi determinarea umidităţii
iniţiale.
II.2. În figura de mai jos este prezentată camera de uscare de tip BA. Identificați elementele
componente numerotate cu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 pe figură.
20 de puncte
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SUBIECTUL III

40 de puncte

III.1. Identificaţi epruvetele şi probele martor din figura de mai jos:

10 puncte

III.2. Să se calculeze masa finală pentru o probă martor, ştiind că masa sa în stare uscată m 0 este de
1,5 kg şi umiditatea finală Uf este de 10%.
30 de puncte
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului
total acordat la 10.
SUBIECTUL I
I.1.

20 de puncte
5 puncte

1-a ; 2- c; 3-b; 4-a; 5-b
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct (5x1punct =5 puncte.).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
I.2.

5 puncte

1-b ; 2- e; 3-a; 4-d; 5-c
Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 1punct (5x 1punct =5 puncte.).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
I.3.

10 puncte

1-A; 2-F; 3-F; 4-A; 5-A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (5x2puncte=10 puncte).
Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL II
II.1.
10 puncte
1- martor; 2- reducerea; 3-ușă; 4-spală; 5-vagonet.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (5x2puncte=10 puncte)

30 de puncte
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Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
II.2.
20 de puncte
1. stivă de material;2. motor electric; 3. ventilator nereversibil;4. țeavă de umezire;5. coș de admisie
aer proaspăt;6. coș de evacuare aer uzat;7. baterie de încălzire;8. plafon intermediar;9. paravan
lateral de dirijare a aerului;10. clapete de închidere sau deschidere acoșurilor de admisie-evacuare.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (10x 2 puncte =20 puncte.). Pentru răspuns
incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
SUBIECTUL III

40 de puncte

III.1.
10 puncte
a-epruvete pentru determinarea umidității;
b- probă martor.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte (2 x 2 puncte =10 puncte.). Pentru răspuns
incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
III.2.
a.

mf = mo(1 

30 de puncte
10 puncte

Uf
)kg  ,
100

Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 puncte; pentru răspuns parțial corect, se acordă 5
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
b.

10 puncte

-masa finală
-masa inițială
-umiditatea finală
Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 puncte; pentru răspuns parțial corect, se acordă 5
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
c.

10 puncte
= 1,5( 1+

)

= 2,6

Pentru răspuns corect și complet se acordă 10 puncte; pentru răspuns parțial corect, se acordă 5
puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa răspunsului se acordă 0 puncte.
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TEMATICA PROPUSĂ PENTRU EXAMENUL DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Clasa a X–a
Modul II: TEHNOLOGIA DEBITĂRII MATERIALULUI LEMNOS

1. OPERATII DE DEBITARE:
• Debitarea reperelor cu contur liniar



 Retezare
 Sectionare
 Tivire
 Spintecare
Debitarea reperelor cu contur curbiliniu şi poligonal
 Decupare
- adaosuri de prelucrare: la lungime, la lăţime şi grosime;
- metode de debitare.

2. UTILAJE FOLOSITE LA DEBITAREA LEMNULUI MASIV:






ferăstraie circulare de spintecat simple, multiple, cu şi fără avans mecanic,
ferăstraie circulare de retezat simple,
pendulă cu acţionare hidraulică,
pendulă cu acţionare mecanică,
ferăstraie panglică.

3. SCULE PENTRU DEBITARE: DISCURI TĂIETOARE, PÂNZE PANGLICĂ;
4. INDICATORI ECONOMICI LA DEBITAREA LEMNULUI MASIV




Indicele de utilizare,
randament, pierderi,
consum specific

5. NORME DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PSI ŞI PROTECȚIA MEDIULUI LA
DEBITAREA LEMNULUI MASIV

BIBLIOGRAFIE :
V. Năstase, A Zamfira, A. Grigorescu “ Utilajul şi tehnologia fabricării mobilei şi a altor produse
finite din lemn “ Manual pentru clasele a X-a, a XI-a, şi a XII-a licee industrial cu profi8l de
exploatarea şi industrializarea lemnului şi şcoli profesionale anii II, III, şi IV. –Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti -1997.
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EXAMEN DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Clasa a X–a
Modul II: TEHNOLOGIA DEBITĂRII MATERIALULUI LEMNOS
VARIANTA 1
1. INDICATORII ECONOMICI LA DEBITARE: indicele de utilizare, calculaţi cantitatea necesară
de lemn pentru obţinerea a 5 piese cu dimensiunile 350x30x20 mm stejar, Iu=0,35 m³net/
m³brut.
2. FERĂSTRĂUL CIRCULAR PENDULĂ CU ACȚIONARE HIDRAULICĂ, identificaţi părţile
componente, precizaţi 3 reguli de SSM.
BAREM DE EVALUARE A EXAMENULUI DE DIFERENŢĂ
Domeniul de pregătire profesională : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificarea : TEHNICIAN DESIGNER MOBILĂ ŞI AMENAJĂRI INTERIOARE
Clasa a X–a
Modul II: TEHNOLOGIA DEBITĂRII MATERIALULUI LEMNOS
VARIANTA 1
1. INDICATORII ECONOMICI LA DEBITARE: indicele de utilizare, calculaţi cantitatea
necesară de lemn pentru obţinerea a 5 piese cu dimensiunile 400x30x20 mm stejar, Iu=0,35
m³net/ m³brut.
Iu=Vn/Vb [m³net/ m³brut]; Iu=indice de utilizare
Vn=volumul net, 5x0,4x0,03x0,02=0,0012 m³net
Vb=volumul brut Vb=Vn/Iu Vb=0,0012 /0,35=0,0034 m³brut
2. FERĂSTRĂUL CIRCULAR PENDULĂ CU ACȚIONARE HIDRAULICĂ, identificaţi părţile
componente, precizaţi 3 reguli de SSM.
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1. Batiu;
2. Masa de lucru;
3. Discul tăietor;
4. Axul;
5. Braţ pendular;
6. Partea inferioară a braţului;
7. Lagăr;
8. Motor electric;
9. Curele trapezoidale;
10. Cilindrul hidraulic;
11. Articulaţie;
12. Pompa cu roţi dinţate;
13. Capac;
14. Apărătoarea din spate
15. Apărătoarea din faţă
16. Manetă;
17. Manetă.

