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• Lucrarea prezintă o comparație 
între tehnologia de realizare a 
plăcilor OSB în laborator şi cea la 
scară industrială. 
• Valorile superioare ale MOR şi 
MOE ale plăcilor OSB obținute în 
laborator au fost determinate de 
parametrii presei mono-etajate. 
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Tehnologia fabricării plăcilor din așchii orientate (OSB) a avut o creștere 
vertiginoasă în ultimii ani, datorită folosirii plăcilor OSB, din ce în ce 
mai mult, în industria construcțiilor civile și industriale, înlocuind în 
acest fel placajul care este cu mult mai scump. Lucrarea şi-a propus să 
analizeze obținerea de plăci OSB de calitate superioară, în condiții de 
laborator, având ca punct de plecare caracteristicile plăcilor industriale. 
Metoda de laborator pune în evidență relațiile de calcul a densității, a 
modulului de rupere (MOR) și a modulului de elasticitate (MOE) la 
încovoiere statică, precum și instalațiile folosite pentru uscarea așchiilor, 
amestecul așchiilor cu adezivi şi presarea covorului de așchii. Rezultatele 
obținute arată că densitatea plăcilor depășește valoarea standardizată, 
preluată şi de firma Kronospan. De asemenea, valorile MOR, MOE 
precum şi cele legate de umflarea în grosime sunt superioare plăcilor 
industriale. Concluzia generală este aceea că tehnologia de laborator 
poate corecta sau îmbunătăți tehnologia aplicată la scară industrială. 

Cuvinte cheie: 
OSB 
Tehnologie de laborator 
MOR 
MOE 
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1. INTRODUCERE 
Dezvoltarea științei și tehnologiei materialelor compozite pe bază de lemn a condus la apariția 

a tot mai multe produse inginerești, printre care se numără şi plăcile din așchii orientate, denumite 
în limba engleză ,,Oriented Strand Board”, denumire abreviată, în limbajul tehnic, drept OSB. Aceste 
plăci sunt tot mai căutate pe piaţa plăcilor în construcții şi în alte domenii datorită următoarelor 
avantaje: sunt ieftine, datorită utilizării buștenilor subțiri și de o mai slabă calitate în realizarea lor, 
se elimină aspectele legate de defectele lemnului, prin divizarea în așchii, prezintă suprafețe mari cu 
o grosime uniformă și o rugozitate acceptabilă, sunt ușoare datorită utilizării unor specii cu densitate 
mică a lemnului precum molidul, salcia sau plopul [1].  

Chiar dacă buștenii utilizați au diametre sub 30 cm și o calitate inferioară, încă nu se cunoaște 
o rețetă miracol de specii lemnoase și chiar un proces de fabricație optim, existând multe elemente 
care să conducă la creșterea calității plăcilor OSB. Plăcile de tip OSB sunt plăci tri-stratificate având 
un miez din așchii mici și două straturi de față cu așchii mari, cu dimensiuni de 120 × 40 × 0,8 mm 
[1]. Straturile sunt dispuse perpendicular unele pe altele, ca în cazul placajului, în vederea 
omogenizării proprietăților acestora pe direcție longitudinală și transversală. 

Unii autori [2] au identificat un model pentru placa OSB realizată din bambus, din punctul de 
vedere al modulului de elasticitate (MOE) pe direcția axei principale. Alți autori [3] au găsit noi 
soluții de înlocuire a lemnului matur cu lemn juvenil din specii de rășinoase. Pentru obținerea de 
plăci ecologice s-a utilizat adeziv poliuretanic în combinație cu ulei de castor. Toate determinările 
efectuate în concordanță cu standardul EN 300: 2006 [4], au fost superioare celor de referință, iar în 
cadrul acestora, plăcile realizate din specii cu densitate mare au prezentat performanțe fizice mai 
bune, în timp ce plăcile realizate din specii lemnoase cu densitate mică au avut proprietăți mecanice 
ridicate. Alți autori [5] au investigat influența a trei specii tropicale cu creștere rapidă (Paraserianthes 
falcataria, Maesopsis eminii şi Acacia mangium) asupra plăcilor de tip O-1 OSB (plăci de interior cu 
portanță medie), în special asupra proprietăților mecanice și asupra stabilității dimensionale. În 
urma studiului, s-a identificat faptul că plăcile realizate din combinații de specii cu densitate mare 
și alte specii cu densitate mică au avut o stabilitate dimensională mai bună decât cele realizate dintr-
o singură categorie de densitate. Alte studii identificate în literatura de specialitate au luat în 
considerare folosirea în tehnologia OSB a unor specii braziliene [6], uscarea așchiilor la temperaturi 
înalte [7], anizotropia elasticității plăcilor OSB [8] și, în final, modelele de estimare a parametrilor 
tehnologici [9-10]. 

Studiul de față are drept scop utilizarea unei tehnologii de laborator în vederea obținerii de 
plăci OSB, care se vor compara cu plăcile obținute industrial din punctul de vedere al proprietăților 
fizico-mecanice. Obiectivele studiului se referă la realizarea plăcilor OSB şi determinarea 
proprietăților fizico-mecanice ale acestora, dar şi la determinarea proprietăților fizico-mecanice ale 
plăcilor obținute pe linia industrială. În final, se va efectua o comparație între cele două categorii de 
plăci şi se vor trage concluzii referitoare la plăcile OSB şi tehnologia de laborator utilizată.  
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2. MATERIALE ŞI METODE 
Fluxul tehnologic de laborator a urmărit succesiunea operațiilor din fluxul tehnologic 

industrial specific companiei Kronospan Brașov (Figurile 1-2). Așchiile plăcilor realizate aici sunt 
lungi și late (în limba engleză ,,strands"), cu dimensiuni uzuale - lungimea de 70-90 mm (dar ajunge 
şi la 120 mm), lățimea de 30-60 mm și grosimea de 0,4-0,8 mm - mai mari comparativ cu așchiile 
plăcilor clasice (lungimea 15-25 mm, lățimea 3-6 mm și grosimea de 0,2-0,6 mm). Așchiile folosite în 
laborator pentru obținerea de plăci OSB au fost preluate de la așchietorul industrial al firmei 
Kronospan Trading Brașov (Figura 3). Așchiile au fost umede și au necesitat o uscare într-o etuvă 
de laborator, în vederea aducerii acestora până la o umiditate de 8-10%. După uscare, așchiile au fost 
sortate folosindu-se o sită de 5 mm, eliminându-se, în acest fel, fracția cu dimensiuni mai mici decât 
5×5 mm, necorespunzătoare acestei tehnologii. În continuare, s-au separat așchiile de față de așchiile 
de miez și s-a stabilit procentul de adeziv (adeziv izocianat de tip Lupranet) la 10% din cantitatea de 
așchii uscate. 

 
Figura 1. Fabrica Kronospan Trading Brașov. Sursa: [11]. 

 
Figura 2. Fluxul de fabricație al plăcilor OSB. Sursa: [11]. 

21
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Figura 3. Maşină de debitat aşchii lungi, cu coroană portcuțite. Legendă: 1 - sită de sortare, 2 - material 
lemnos sub formă de crăci, vârfuri subțiri și bușteni cu diametrul sub 20 cm, 3 - transportor de alimentare 
cu material lemnos, 4 - coroană portcuțite, 5 - carcasa coroanei, 6 - carcasa instalației, 7 - bara de presare a 
materialului în timpul debitării, 8 - deplasarea transversală a materialului pentru obținerea tăierii așchiilor 
pentru grupul de bușteni împinși spre coroana portcuțite, 9 - arbore principal, 10 - roată de curea pentru 
antrenarea coroanei cu cuțite, 11 - curele trapezoidale de antrenare de la motor, 12 - motor electric de 
acționare, 13 - cuțite fixate pe coroană [11]. 

Aplicarea adezivului pe așchii (Figura 4a) s-a efectuat cu ajutorul unei instalații de amestec cu o 
paletă (Figura 4b). Formarea covorului a ținut seama de proporția straturilor, care a fost în raport 
de 1:3, pentru placa de 12 mm preconizată a se obține. 

 
a b 

Figura 4. Așchii utilizate în tehnologia OSB (a) și malaxor pentru amestecul așchiilor cu adeziv (b) 

La terminarea formării covorului, s-a pus o folie termorezistentă și nelipicioasă deasupra 
acestuia, s-a extras rama de formare, s-a pus placa metalică superioară și s-au pus distanțierele pe 
margine între plăcile metalice de formare în vederea presării (Figura 5a). Distanțierele utilizate 
(Figura 5b) au avut rolul de a limita grosimea plăcii OSB la o valoare egală cu cea preconizată și au 
fost realizate la o secțiune de 12 × 30 mm din lemn tare de fag.  

22
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Figura 5. Presa hidraulică de presare a covorului (a) și rolul distanțierelor în timpul presării. Legendă: 1 - 
platan superior, 2 - covor de așchii, 3 - distanțiere, 4 - platan inferior. 

Parametrii de lucru de la presarea plăcilor OSB au ținut seama de tipul plăcilor, dar şi de tipul 
adezivului, fiind următorii: 

- presiunea specifică de 3,5 MPa; 
- temperatura platanelor: 180 °C; 
- timpul de presare efectiv: 15 minute; 
- descărcarea presei în 3 trepte. 

Descărcarea presei în mai multe trepte face parte din strategia obținerii unor plăci fără defecte, 
deoarece prin eliminarea vaporilor în mai multe etape, se elimină posibilitatea exploziei acestora în 
centrul plăcii, ceea ce poate conduce la obținerea unei plăci cu crăpături în zona centrală. După 
obținerea plăcii, aceasta a fost condiționată în stivă compactă timp de 48 ore, pentru a nu se deforma, 
apoi a fost tivită pe margini până la obținerea unor canturi fără defecte de fabricație (Figura 6). 

 
Figura 6. Plăci OSB obținute în laborator 

Pentru determinarea umflării în grosime, prin imersie, se folosește apă curată cu un PH neutru, 
având valoarea de 7, şi temperatura de 20 ○C [10]. Imersia epruvetelor se face în poziție verticală, în 
rastele speciale, de o așa natură încât toată epruveta să fie sub nivelul apei. Timpul de imersie poate 

23
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fi de 2 şi/sau de 24 ore, întotdeauna exprimându-se separat (pentru o imersie de 2 ore sau de 24 ore) 
valorile determinate. După terminarea determinării, epruvetele se scot din apă, se tamponează pe o 
hârtie sugativă pentru înlăturarea excesului de apă adsorbit la suprafața epruvetelor şi se determină 
grosimea finală şi masa finală a acestor epruvete. Pe baza dimensiunilor şi a maselor inițiale şi finale 
se determină absorbția de apă şi umflarea în grosime cu ajutorul Relației 1. 
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unde: 

gi - grosimea inițială a epruvetelor, în mm; 
gf - grosimea finală a epruvetelor după imersie în apă, în mm. 
 
Rezistenţa la încovoiere statică se calculează, pentru fiecare epruvetă cu secţiune 

dreptunghiulară, cu Relaţia 2. 
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unde: 

Pmax - sarcina maximă de rupere a epruvetei, în N; 
l - distanţa între reazeme, în mm; 
b - lățimea epruvetei, în mm; 
g - grosimea epruvetei, în mm. 
 
Modulul de elasticitate la încovoiere statică se calculează cu Relaţia 3. 

 

 2
3

3

/
4

mmN
fgb

PlEi 


=  (3) 

 
unde: 
l - distanţa între reazeme, în mm; 
∆P - diferenţa de forţe P2-P1, prima forţă reprezentând circa 10% din sarcina de rupere, iar a doua 
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La realizarea plăcilor OSB în condiţii de laborator s-au folosit așchii de rășinoase (molid, brad 
şi pin) şi așchii de foioase moi (plop, salcie şi mesteacăn). Plăcile OSB s-au realizat din fiecare specie 
lemnoasă, în total obținându-se 6 tipuri de plăci.  

 
24

Revista 6.indd   24 17/06/2020   00:22



 REVISTA PĂDURILOR 135(2) (2020) 019–032 
 
Iancu et al.: Tehnologie de realizare a plăcilor OSB în condiţii de laborator... 

 
 

24 
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3. REZULTATE ŞI DISCUȚII 
3.1. Densitatea 

S-au realizat 6 tipuri de plăci OSB, corespunzând fiecărei specii lemnoase luate în studiu. După 
condiționare la o umiditate a aerului de 65% şi o temperatură de 20 ○C, plăcile OSB au fost transferate 
către laboratorul de testări al fabricii. Conținutul de umiditate al plăcilor după condiționare a fost în 
jur de 8-10%. 

Tabelul 1. Plăci pentru utilizare în mediu uscat - OSB/2 Premium Kronospan 

 

În funcție de standardele europene de produs, firma Kronospan Trading și-a impus propriile 
norme de validare a plăcilor OSB, așa cum se observă în Tabelul 1. Densitatea plăcilor OSB a fost 
mai mare ca a lemnului masiv, acest fapt datorându-se adezivului uscat din placă și presiunii 
specifice de presare, respectiv a gradului de densificare.  

 
Figura 7. Situația privind densitățile pentru plăcile OSB obținute industrial și în laborator. Legendă: OSB 
Krono - plăci preluate de pe linia de fabricație a fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii de laborator 
respectând tehnologia din fabrică (așchii, adeziv etc.)  
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Densitate (Masa volumică) kg/m3 ± 15% 610 EN 323 
Rezistenţa la încovoiere - Sens longitudinal N/mm2 ≥ 18 EN 310 
Rezistenţa la încovoiere - Sens transversal N/mm2 ≥ 9 EN 310 

Modul de elasticitate la încovoiere - longitudinal N/mm2 ≥ 3500 EN 310 
Modul de elasticitate la încovoiere - transversal N/mm2 ≥ 1400 EN 310 

Coeziune internă N/mm2 ≥ 0,3 EN 319 
Umflare în grosime în 24 h % ≤ 20 EN 317 

Umiditate % 2 - 20 EN 322 
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În ceea ce privește comparația dintre densitățile plăcilor (Figura 7) obținute în condiții 
industriale și, respectiv, de laborator, se observă că, în condiții de tehnologie identică, respectiv 
pentru o aceeași cantitate de adeziv de 10% și pentru o aceeași presiune specifică de 3,5 MPa, 
creșterea densității plăcilor OSB obținute în laborator a fost, în medie, de circa 62 kg/m3 în valori 
absolute pentru toate plăcile, respectiv o creștere procentuală de 10,1%. 

 

3.2. Umflarea în grosime 

Umflarea în grosime a plăcilor obținute în laborator s-a încadrat în limitele impuse plăcilor de 
către firma Kronospan Trading, respectiv aceea de a fi sub 20%. Întrucât această valoare este foarte 
largă, s-au făcut experimentări și pentru plăci preluate de pe linia de fabricație și s-au comparat 
valorile cu cele obținute în condiții de laborator, așa cum se observă în cazul plăcilor OSB de brad 
(Figura 8). 

 

Figura 8. Umflarea în grosime pentru brad. Legendă: OSB Krono - plăci preluate de pe linia de fabricație a 
fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii de laborator respectând tehnologia din fabrică (așchii, adeziv 
etc).  

În Figura 9 este prezentată comparația dintre umflarea în grosime a plăcilor de laborator și a 
celor industriale, care sunt fabricate după o rețetă secretă în care intră toate cele șase specii lemnoase.  
Se observă că toate plăcile de laborator au o umflare superioară plăcii industriale. Acest lucru este 
determinat și de densitatea superioară a acestor plăci, așa cum au constatat și alți autori înaintea 
acestor cercetări [3]. 
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Figura 9. Comparație între umflarea plăcilor de laborator şi cea specifică plăcilor obținute industrial. 
Legendă: OSB Krono - plăci preluate de pe linia de fabricație a fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii 
de laborator respectând tehnologia din fabrică (așchii, adeziv etc.)  

În timpul cercetărilor s-a observat și o corelație directă între proprietățile higroscopice ale 
plăcilor OSB și cele ale lemnului masiv din care au fost obținute, respectiv cu cât proprietățile 
lemnului masiv au fost mai bune, cu atât proprietățile plăcilor au fost mai bune. Proprietățile de 
higroscopicitate sunt îmbunătățite în placă datorită influenței adezivului, care nu este higroscopic, 
și datorită densității mărite a plăcilor față de cele ale lemnului masiv (apa pătrunde mai greu în 
structura plăcii). 

 

3.2. Modulul de rupere (MOR) şi modulul de elasticitate (MOE) 
Modulul de rupere (MOR) și modulul de elasticitate (MOE) ale plăcilor OSB realizate şi 

testate în cadrul lucrării de faţă a prezentat valori situate peste valorile impuse de cerințele firmei 
Kronospan propriilor plăci. Deoarece valorile de referință ale MOR sunt foarte mici, respectiv peste 
valoarea de 18 N/mm2 în sens longitudinal, au fost preluate epruvete din fluxul industrial de 
fabricație și s-a determinat modulul de rupere MOR pe aceeași mașină universală de testare. 
Comparația s-a făcut cu plăcile obținute în laborator, iar un exemplu sugestiv se prezintă în Figura 
10, în cazul plăcilor de plop. Dacă se iau în considerație toate tipurile de plăci obținute în laborator, 
care corespund celor 6 specii lemnoase (Figura 11), se observă că valorile MOR pentru plăcile de 
laborator exced valoarea MOR pentru placa industrială, maximul acestora fiind, pentru mesteacăn, 
de 77,4 N/mm2. Explicația acestei valori este dată și de faptul că densitatea speciei mesteacăn (557 
kg/m3) este cea mai mare dintre cele ale celor 6 specii analizate. Valorile modulului de elasticitate 
(MOE) au respectat aceeași tendință ca și valorile MOR, depășind valoarea de referință a 
standardului și a firmei Kronospan de 3500 N/mm2. Deoarece valorile reale ale plăcilor au fost cu 
mult mai mari decât cea de referință, s-au preluat probe din fluxul de fabricație în vederea găsirii 
valorilor reale ale MOE, comparația efectuându-se inclusiv cu plăcile de laborator de molid (Figura 
12). 
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Figura 10. Comparația valorilor MOR dintre plăcile industriale și plăcile de laborator. Legenda: OSB Krono 
- plăci preluate de pe linia de fabricație a fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii de laborator 
respectând tehnologia din fabrică (așchii, adeziv etc.)  

 
Figura 11. Valorile comparative ale MOR pentru plăcile industriale şi de laborator. Legendă: OSB Krono - 
plăci preluate de pe linia de fabricație a fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii de laborator respectând 
tehnologia din fabrică (așchii, adeziv etc.) 
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Figura 12. Valorile MOE pentru plăcile industriale și cele de laborator pentru molid. Legenda: OSB Krono 
- plăci preluate de pe linia de fabricație a fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii de laborator 
respectând tehnologia din fabrică (așchii, adeziv etc.)  

 
Figura 13. MOE pentru plăcile OSB industriale și de laborator. Legendă: OSB Krono - plăci preluate de pe 
linia de fabricație a fabricii, OSB lab - plăci obținute în condiţii de laborator respectând tehnologia din 
fabrică (așchii, adeziv etc.) 
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În vederea efectuării unor studii comparative mai ample, s-au pus pe același grafic (Figura 13) 
toate valorile MOE ale celor 6 tipuri de plăci realizate în laborator, comparativ cu plăcile industriale. 
Se observă că valorile MOE sunt, în ambele cazuri, de peste 5000 N/mm2. De asemenea, ca și în cazul 
valorilor MOR, cea mai mare valoare se regăsește în cazul plăcilor OSB obținute în laborator din 
specia mesteacăn. Încă o dată, se poate trage concluzia că unele specii de foioase precum 
mesteacănul sunt mai bune decât cele de rășinoase clasice care se folosesc în industria plăcilor OSB. 

 

4. CONCLUZII 
1. Lucrarea de faţă face o comparație între plăcile obținute în condiții de laborator și plăcile 

obținute pe o linie industrială, cu precizarea instalațiilor folosite în laborator; 

2. Majoritatea caracteristicilor plăcilor OSB realizate în laborator și obținute din specii 
individuale au prezentat proprietăți foarte bune, peste cele cerute de standardele în 
domeniu (EN 300) și impuse de firma Kronospan Trading propriilor produse; 

3. Cele mai bune plăci OSB realizate în condiții de laborator au fost obținute din speciile de 
rășinoase (brad, molid și pin);  

4. Valorile superioare ale rezistenței la încovoiere (MOR) și ale modulului de elasticitate 
(MOE) specifice plăcilor OSB obținute în condiții de laborator au fost determinate de 
tehnologia utilizată în laborator, respectiv de către presa mono-etajată care funcționează 
mai bine decât presa continuă utilizată pe linia industrială; 

5. Plăcile OSB de foioase (cu excepția mesteacănului) au avut rezistențe mecanice mai bune 
decât cele ale rășinoaselor, ceea ce denotă că se pot utiliza în proporții mărite în rețeta OSB, 
fără a diminua proprietățile acestora. 
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to the emergence of new wooden composites, capable of satisfying their quality requirements. In the recent years, the 
Oriented Strand Boards (OSB) have conquered the market for composite boards by price, low weight and especially 
compatibility with the usual building materials. This paper came from the authors' desire to find solutions to improve the 
quality of the OSB boards obtained industrially, by reproducing them in laboratory conditions. As such, the OSB boards 
made in the laboratory were compared with the industrial ones. 

Materials and methods: The materials used in the work were the woodchips taken from the manufacturing flow 
of Kronospan Trading Brasov, the Lupranet isocyanine adhesive and the OSB plates taken from the manufacturing flow. 
A laboratory manufacturing flow was also considered, taking into account the existing equipment and facilities in the 
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Materials and methods: The materials used in the work were the woodchips taken from the manufacturing flow 
of Kronospan Trading Brasov, the Lupranet isocyanine adhesive and the OSB plates taken from the manufacturing flow. 
A laboratory manufacturing flow was also considered, taking into account the existing equipment and facilities in the 
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laboratory, so as to reproduce the industrial flow of manufacturing OSB boards. In this chapter there were presented the 
industrial cutting machine, because it is a special machine that is not found in the specialized literature, and because it 
gives the quality of the chips used in the experiments. In the explanation of the method of obtaining OSB plates in the 
laboratory, the focus was on the two main operations, which give quality of OSB plates, respectively the formation of the 
woodchip mat and the pressing. When shaping the woodchip mat, the dimensional characteristics of the front and core 
woodchips were explained in detail, as well as their arrangement with each other. When pressing the woodchip mat to 
obtain the OSB boards, the emphasis was placed on the manufacturing parameters, namely the pressure, temperature and 
pressing time. 

Results and discussions: The main results of the paper refer to the analysis of some properties of the OSB boards, 
respectively to density, thickness swelling, modulus of rupture (MOR) and modulus of elasticity (MOE) to static 
bending. The analyzed plates were tested before by a conditioning operation, in order to obtain a moisture content of 10%. 
The density of the plates obtained under laboratory conditions, regardless of the species from which they were made, was 
on average with 10.1% higher than that of plates obtained under production conditions. All the other characteristics of 
the plates obtained in the laboratory were superior to the industrial ones, with almost 100% higher in the case of thickness 
swelling and almost 60% in the case of the MOR and MOE modules of the OSB plates. The discussions in this section 
were focused on comparing the plates obtained in the laboratory with the industrial ones, but also with the density and 
characteristics of the wood species analyzed in the paper. Also, the results obtained are joined to those of the universal 
specialty literature, finding similarities and differences. The statistical interpretation of the obtained results was carried 
out by performing statistical graphs. 

Conclusions: The main conclusion of the paper is that the boards obtained in the laboratory are as good as those 
obtained industrially and comply with the minimum criteria required by the standards in the field. The paper also specifies 
the technology and installations used in the laboratory and finds that the pressure and the parameters of the press have 
led to obtaining OSB boards with superior characteristics related to the industrial boards. The use of hardwood and 
softwood species led to the conclusion that there are deciduous species such as birch which would have a substantial 
contribution to the increase of OSB properties. The introduction of broadleaves species in a large proportion in the raw 
material recipe of OSB is beneficial and would reduce the pressure exerted on the softwood species such as pine. 

Keywords: OSB, technology, MOR, MOE. 
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