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Propriet ile fizico mecanice ale paltinului de munte (Acer
pseudoplatanus, L.) în Grupa Central  a Carpa ilor Orientali 

 
 

Anca M CIUC  
 
 

1. Introducere 
 
Ecosistemele forestiere contribuie esen ial la sus inerea i evolu ia societ ii 

umane; ele au fost exploatate de om vreme de milenii. La început, interven ia 
uman  a fost imperceptibil , apoi ea a luat amploare, ajungându-se ca în prezent 
ecosistemele forestiere s  fie gestionate în vederea valorific rii cât mai complexe a 
resurselor forestiere. Pentru men inerea stabilit ii i asigurarea perenit ii în timp 
a ecosistemelor forestiere, în ultima perioad  se fac cercet ri pentru punerea la 
punct a unor m suri concrete de gestionare durabil  a acestor ecosisteme, astfel 
încât valorificarea resurselor forestiere s  fie concomitent  cu conservarea lor. 
Printre m surile men ionate se num r  i conservarea biodiversit ii, promovarea 
regener rii naturale, men inerea sau refacerea arboretelor amestecate acolo unde 
ele exist  sau unde au fost înlocuite  (cu monoculturi de r inoase, de exemplu), 
promovarea speciilor autohtone. În aceast  direc ie se înscrie i interesul pentru 
speciile de foioase care se întâlnesc diseminat în arboretele noastre naturale; în 
afar  de contribu ia la ameliorarea biodiversit ii i men inerea echilibrului 
ecosistemelor forestiere din care fac parte, lemnul unora dintre aceste specii de 
foioase este deosebit de valoros i c utat pe pia a european  a lemnului. Printre 
aceste specii se num r  i paltinul de munte (Acer pseudoplatanus, L.).La noi în 
ar  informa iile legate de suprafa a ocupat  de aceast  specie, de propriet ile 

fizico-mecanice ale lemnului ei i de variabilitatea lor sunt sumare. Pentru a 
contribui la completarea acestor informa ii s-au efectuat cercet ri în Grupa 
Central  a Carpa ilor Orientali. 

 
2. Materiale i metode de cercetare 
 
Pentru determinarea însu irilor mecanice ale lemnului de paltin de munte în 

Grupa Central  a Carpa ilor Orientali s-au recoltat mostre de lemn din sta iunile i 
din direc iile silvice  în care paltinul ocup  cele mai mari suprafe e. În Suceava au 
fost recoltate probe din Ocolul Silvic Gura Humorului, U.P. I Capul Câmpului, 
u.a. 71D i din U.P. II Vorone , u.a. 41A. În Neam  s-au recoltat probe din Ocolul 
Silvic V ratec, U.P. II – Crac ul Alb, u.a. 8B i din Ocolul Silvic Bicaz, U.P.IX – 
Neagra, u.a. 54C, iar în Bac u s-au recoltat probe din Ocolul Silvic Ag , U.P. VI, 
T rh u i, u.a. 149E, din Ocolul Silvic Târgu Ocna, U.P. II – Izvorul Alb, u.a. 71B 
i din Ocolul Silvic Com ne ti, U.P. II Ciob nu ul inferior, u.a. 48B. Din fiecare 

unitate amenajistic  s-au recoltat probe din câte cinci arbori. Încerc rile au fost 
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realizate în laboratorul de Studiul Lemnului al Facult ii de Industrializarea 
Lemnului Bra ov, conform standardelor în vigoare.  
  

3. Rezultate  
 

Pentru tipul de sta iune 3333 - Montan de amestecuri, Pm, brun edafic 
mijlociu cu Asperula-Dentaria care prezint  cea mai mare pondere dintre toate 
tipurile de sta iuni în care vegeteaz  paltinul de munte, s-au realizat încerc ri 
pentru determinarea rezisten ei la încovoiere static  i dinamic , a coeficien ilor de 
contragere total , a densit ii în stare anhidr , a rezisten ei la despicare, a 
rezisten ei la trac iune paralel  i perpendicular , a rezisten ei la forfecare 
longitudinal  paralel , i a rezisten ei la compresiune paralel  iar rezultatele sunt 
prezentate în tablele 1-9. 
 

Tabelul 1. Rezisten a la încovoiere static  
Table 1. The static bending strength 

Dimensiuni 
(mm) 

Nr. 
epruv. 

U(%) 

b h 

For a de 
rupere (N) 

îU 
(MPa) 

î12 
(MPa) 

1 8,9 20,2 20,36 2220 95,4 83,6 
2 9,2 20,44 20,12 2080 90,5 80,4 
3 9,2 20,60 20,40 1860 78,1 69,4 
4 9,3 20,42 20,40 2060 87,3 77,9 
5 9,0 20,30 20,42 2110 89,7 78,9 
6 10,1 20,7 20,30 1660 70,0 64,7 
7 9,9 20,1 20,10 1560 69,2 63,4 
8 10,0 20,8 20,60 1540 62,8 57,8 
9 9,9 20,6 20,60 1880 77,4 70,9 

10 10,0 20,3 19,80 1480 66,9 61,6 
Media    77,5 70,86 

î = 22
3

hb
lP

 

l=240 mm 
12 = U[1+c(U-

12)] 
c = 0,04 

 
Tabelul 2. Coeficien ii de contragere total  
Table 2. Volume shrinking coeficients 

Dimensiuni ini iale (mm) Dimensiuni finale (mm) Coef. de contr. total  (mm) Nr. epruv. 
l1  1 T1 l1  2 t2  l  r  t  v

1 100,30 21,00 21,10 100,00 20,30 19,60 0,30 3,30 7,11 10,44 
2 100,34 20,60 21,02 99,60 19,92 19,60 0,70 3,30 6,75 10,45 
3 100,10 20,66 20,42 99,40 19,92 19,04 0,70 3,58 6,85 10,81 
4 100,42 21,00 20,82 100,12 20,20 19,52 0,30 3,81 6,24 10,08 
5 100,32 20,90 21,12 100,14 20,02 19,62 0,20 4,21 7,10 11,19 
6 100,60 20,60 21,06 100,12 19,80 19,60 0,50 3,88 6,93 10,99 
7 100,30 21,10 21,40 99,62 20,50 19,92 0,70 2,84 6,91 10,18 
8 100,40 21,10 20,72 100,10 20,32 19,34 0,30 3,70 6,66 10,38 

Media      0,46 3,58 6,82 10,57 
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Tabelul 3. Rezisten a la încovoiere dinamic  
Table 3. The dynamic bending strength 

Dimensiuni 
(mm) 

Nr. 
epruv. 

U(%) 

b h 

 
(o) 

L 
(daNm)

k 
(daNcm-

2) 

k12 
(daNcm-

2) 
1 10,1 20,7 20,7 120 2,15 0,50 0,48 
2 10,1 19,1 19,4 106 3,30 0,89 0,86 
3 10,2 20,4 20,1 112 2,80 0,68 0,66 
4 10,3 20,7 20,3 122 2,00 0,48 0,46 
5 10,6 20,4 20,3 124 1,85 0,45 0,44 

Media     0,60 0,58 

k =
hb

W
(daNcm-2) 

12112 Uckk U  
c =0,02 

 
Tabelul 4. Densitatea în stare anhidr  
Table 4. The anhydrous density 

Dimensiunile epruvetelor (mm)  Masa volumic  ( o) Nr. 
epruvete lo ro to

Vo 
(cm3) 

Mo 
(g) (gcm-3) (kgm-3) 

1 25,02 19,94 19,82 9,89 5,50 0,5561 556,1 
2 24,96 20,00 19,68 9,82 5,70 0,5804 580,4 
3 24,38 20,06 19,82 9,69 5,80 0,5985 598,5 
4 25,02 19,74 19,52 9,62 5,60 0,5821 582,1 
5 24,94 19,32 19,80 9,54 5,85 0,6132 613,2 
6 25,00 19,96 19,72 9,84 5,90 0,5996 599,6 
7 25,4 19,82 19,46 9,80 5,70 0,5816 581,6 
8 25,48 20,16 19,40 9,96 5,50 0,5522 552,2 
9 25,44 19,82 19,62 9,89 5,80 0,5864 586,4 

10 25,50 20,10 19,62 10,06 5,75 0,5716 571,6 
11 25,48 19,74 20,10 10,11 5,50 0,5440 544,0 
12 25,50 20,20 18,72 9,64 5,40 0,5602 560,2 
13 25,46 20,30 19,96 10,32 5,55 0,5378 537,8 
14 25,42 19,96 19,76 10,02 5,80 0,5788 578,8 
15 25,36 19,92 19,62 9,91 5,60 0,5651 565,1 
16 25,32 19,94 19,10 9,64 5,50 0,5705 570,5 

Media     0,5736 573,6 
 
Tabelul 5. Rezisten a la trac iune paralel  
Table 5. The parallel traction strength 

Dimensiuni 
(mm) 

Rezisten a la 
rupere (MPa) 

Nr. 
epruv. 

U(%)

b h 

For a de 
rupere-P (N) 

tr U  tr 12

1 9,3 4,5 20,0 8550 95,0 91,2 
2 9,0 5,5 20,5 10360 91,9 87,8 
3 9,1 4,9 20,6 8260 81,8 78,2 
4 9,2 4,6 20,0 8740 95,0 91,0 
5 9,2 4,5 19,9 9150 102,2 97,9 

Media    93,18 89,2 

tr U  = 

hb
P

A
P

121 uc

 

12 = U 

 
c = 0,015 
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Tabelul 6. Rezisten a la  trac iune perpendicular  
Table 6. The perpendiculary traction strength 

Dimens. pl. de 
rupere (mm) 

Rezisten a la 
rupere (MPa) 

Nr. 
epru. 

U(%) 

b  h 

Direc ia 
planului de 

rupere 

For a de 
rupere (N) 

tr tg rad

1 9,0 19,3 24,1 tangen ial  1430 3,07 2,84 
2 9,1 20,1 24,2 tangen ial  1220 2,51 2,33 
3 9,1 20,1 26,6 tangen ial  1460 2,73 2,53 
4 9,0 19,7 27,6 tangen ial  1440 2,65 2,45 
5 9,1 20,4 24,1 radial  1140 2,32 2,25 
6 9,2 20,4 23,8 radial  1170 2,41 2,34 
7 9,0 18,8 24,0 radial  980 2,17 2,10 
8 9,0 20,0 24,1 radial  740 1,53 1,48 

Media      2,29 

tr  = 

hb
P

A
P

 

12 = U 
 121 uc

c = 0,025 
c = 0,010 

 

 

Tabelul 7.  Rezisten a la  despicare 
Table 7. Splitting strength 

Dimens. pl. de 
rupere (mm) 

Rezisten a la 
rupere (MPa)

Nr. 
epruv. 

U 
(%) 

b h 

Direc ia 
planului de 

rupere 

For a 
rupere 

(N) tr tg rad

1 9,1 20,1 19,0 tangen ial  515 1,35 1,27 
2 9,0 20,3 21,6 tangen ial  488 1,11 1,04 
3 9,0 20,0 18,5 tangen ial  390 1,05 0,99 
4 9,0 20,1 18,1 tangen ial  510 1,40 1,32 
5 9,2 19,72 18,1 radial  342 0,96 0,91 
6 9,1 20,4 23,8 radial  332 0,68 1,64 
7 9,0 20,3 23,6 radial  370 0,77 0,72 
8 9,1 20,2 18,2 radial  320 0,87 0,82 
Media      1,09 

d = 
hb

P
A
P

 

12 = U

121 uc
 

 
c = 0,02 

 

Tabelul 8. Rezisten a la  forfecare longitudinal  paralel  
Table 8. The longitudinal parallel shearing strength 

Dimens. pl. 
de forfecare 

(mm) 

Rezisten a la 
rupere (MPa) 

Nr. 
epruv. 

U 
(%) 

Direc ie 
plan 

forfecare 
b h 

For a de 
rupere 

(N) 
lU l12

1 9,3 radiala 31,5 20,4 7560 11,8 10,8 
2 9,6 radiala 30,9 21,0 6400 9,9 9,1 
3 9,5 radiala 30,8 20,6 6050 9,5 8,9 
4 9,1 radiala 30,9 20,5 6250 9,9 9,0 
5 9,2 radiala 32,1 20,8 6650 10,0 9,2 
6 9,8 radiala 31,3 20,4 6920 10,8 10,1 
7 9,0 radiala 31,1 20,1 6840 10,9 9,9 
8 10,1 radiala 31,1 20,2 7360 11,7 11,0 
9 9,7 radiala 31,5 20,2 8100 12,7 11,8 

10 9,5 radiala 31,1 19,9 9060 14,6 13,5 
Media      10,33 

lU = 
hb

P
A
P

121 uc

 

12 = U 
 

c = 0,03 
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Tabelul 9. Rezisten a la  compresiune paralel  
Table 9. The parallel compressive strength 

Dimens. ariei de 
rupere (mm) 

Rezisten a la 
rupere (MPa) 

Nr. 
epruv. 

U(%) 

b h 

For a de 
rupere (N) 

c U c 12

1 9,0 20,6 20,4 17000 41,1 36,2 
2 9,1 20,3 20,4 17700 42,7 37,7 
3 9,3 20,4 20,6 17400 41,4 36,9 
4 9,2 20,4 20,5 20400 48,8 43,3 
5 8,9 20,3 20,4 20800 50,2 44,0 
6 9,2 20,4 20,1 20400 49,8 44,2 
7 9,2 20,4 20,3 17900 43,2 38,4 
8 9,3 20,2 20,1 19100 47,0 41,9 
9 9,0 20,0 20,2 20100 49,8 43,8 

10 9,2 20,5 20,5 19900 47,4 42,1 
11 8,6 19,6 20,2 19850 50,1 43,3 
12 8,5 20,4 19,6 20200 5,5 43,4 
13 8,6 20,5 19,9 18000 44,1 38,1 
14 8,7 20,5 2,0 20940 51,1 44,3 
15 8,7 20,4 20,1 20020 48,8 42,3 
16 8,6 20,3 20,6 18200 43,5 37,6 
17 8,6 20,1 19,9 18450 46,1 39,8 
18 8,3 20,4 20,0 21500 52,7 44,9 

Media    44,62 41,7 

c = 
hb

P
A
P

 

12 = U 
 121 uc

c = 0,04 

 
4. Discu ii i concluzii 
 
Pentru analizarea a propriet ilor lemnului din zona studiat  cu valorile  din 

literatur , se compar  rezultatele încerc rilor realizate pe lemn din tipul de sta iune 
3333-Montan de amestecuri, Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria în 
cazurile în care s-a studiat o anumit  proprietate numai în acest tip de sta iune i se 
compar  cu media ponderat  a rezultatelor ob inute din toate tipurile de sta iune 
pentru densitate, coeficien ii de contragere, încovoierea static , dinamic  i 
compresiunea paralel . Celelalte ase tipuri de sta iuni în care s-au recoltat probe 
de lemn au fost Montan de molidi uri, Pm, brun acid, edafic submijlociu cu 
Oxalis-Dentaria acidofile (2332), Montan de molidi uri, Ps, brun acid edafic 
edafic mare i mijlociu, cu Oxalis-Dentaria acidofile (2333), Montan de 
amestecuri, Pm(i), brun podzolic sau criptopodzolic, edafic mijlociu cu Festuca  
Calamagrostis (3322), Montan de amestec, Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula-
Dentaria (3332), Montan de amestec, Ps, brun edafic mare, cu Asperula-Dentaria 
(3333), Montan premontan de f gete Pm, brun edafic mijlociu cu Asperula-
Dentaria (4420), Montan-premontan de f gete, Ps, brun edafic mare, cu Asperula-
Dentaria (4430). 

Se men ioneaz  faptul c  în vederea compara iei, s-au modificat unit ile de 
m sur  în cazul încovoierii statice i compresiunii paralele. 
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Media coeficien ilor de contragere volumic  în cazul probelor recoltate din 
zona studiat  este de 10,57%; în tabelul 10 se prezint  comparativ datele ob inute 
prin determin ri proprii i valorile coeficien ilor de contragere dup  diferi i autori 
români i str ini. 
 

Tabelul 10. Situa ia comparativ  a valorilor coeficien ilor de contragere 
volumic   
Table 10. The comparison between the values of the volume shrinkage 
coefficients 

Autorul Coeficientul de contragere în volum 
(%) 

F. Kollmann (1964)* 11,5 
I. Br til  (1964)** 10,2 
J.Filipovici (1964) 11,0 

determin ri proprii (1999) 10,7 
fag (N. Ghelmeziu et al, 1960) 17,9 

* valori furnizate de Keller, 1992 
** determin rile au fost f cute cu lemn din zona Bra ovului, masivul Post varu 
 

Se observ  c  valoarea coeficientului de contragere volumic  pentru lemnul 
din zona studiat  este, cu o singur  excep ie (determin rile realizate de I. Br til -
10,2%) mai mic  decât valorile coeficien ilor de contragere prezentate de ceilal i 
autori; deci, stabilitatea dimensional  a lemnului este bun , fapt deosebit de 
important pentru produsele realizate din lemn de paltin. De remarcat c  stabilitatea 
dimensional  a lemnului de paltin din zona studiat  este superioar  celei a fagului. 
Densitatea. Urm rind valorile din tabelul 11, se observ  c  valoarea rezultat  din 
determin rile proprii se situeaz  între valorile prezentate de ceilal i doi autori 
români, fiind foarte apropiat  atât de valoarea ob inut  de F. Kollmann cât i de 
cea furnizat  de J. Filipovici.  
 

Tabelul 11. Valorile densit ii anhidre 0 (gcm-3) 
Table 11. The values of anhydrous density 0 (gcm-3) 

Autorul densitatea anhidr  (gcm-3) 
F. Kollmann (1964) 0,59 

I. Br til  (1964) 0,55 
J.Filipovici (1964) 0,61 

determin ri proprii (1999) 0,57 
fag (N. Ghelmeziu 1957) 0,68 

 
Rezisten a la compresiune. În cazul rezisten ei la compresiune paralel  

(tabelul 12), valoarea medie a determin rilor este inferioar  celor prezentate de 
ceilal i autori, cea mai apropiat  fiind 474 daNcm-2 (I.Br til ). De asemenea, 
rezisten a la compresiune a lemnului din zona studiat  are rezisten a la 
compresiune mai sc zut  decât a fagului. 
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Tabelul 12. Valorile rezisten ei la compresiune paralel  
Table. 12 The values of the parallel compressive strength 

Autorul c  (daNcm-2) 
F. Kollmann (1964) 490 

I. Br til  (1964) 474 
J.Filipovici (1964) 580 

determin ri proprii (1999) 442 
fag (N. Ghelmeziu et al, 1960) 530 

 
Rezisten a la trac iune paralel . Valoarea rezisten ei la trac iune este mai 

mic  (tabelul 13) decât valorile  
 

Tabelul 13. Valorile rezisten ei la trac iune paralel  
Table 13. The values of the parallel traction strength 

Autorul tr  (daNcm-2) 
R. Keller (von Wedel)(1992) 1141 

I. Br til  (1964) 820 
J.Filipovici (1964) 1200 

determin ri proprii (1999) 892 
fag (N. Ghelmeziu et al, 1960) 1300 

 
furnizate de doi dintre autorii cu ale c ror rezultate se realizeaz  compara ia, dar 
mai mare decât media indicat  de J. Filipovici. Valoarea rezisten ei la trac iune 
confirm  înscrierea lemnului de paltin de munte pentru care s-au efectuat 
determin rile în grupa speciilor cu lemn rezistent la trac iune. Rezisten a la 
trac iune a lemnului de paltin este inferioar  rezisten ei lemnului de fag. 

Rezisten a la trac iune perpendicular . Pentru aceast  proprietate nu 
furnizeaz  date decât J. Filipovici i F.Kollman, valoarea indicat  de ambii fiind 
35 daNcm-2. Din determin rile realizate cu lemn din tipul de sta iune 3333-Montan 
de amestec, Ps, brun edafic mare cu Asperula-Dentaria, rezult  o valoare medie 
mai mic  decât cea citat  mai sus, de 20 daNcm-2. 

Rezisten a la încovoiere static . Valorile comparative ale rezisten ei la 
încovoiere static  ale rezisten ei la încovoiere static  ale diferi ilor autori i  
 

Tabelul 14.  Valorile rezisten ei la încovoiere static  
Table 14. The values of the static bending strength 

Autorul î12 (daNcm-2) 
F. Kollmann (1964) 1094 

I. Br til  (1964) 813 
J.Filipovici (1964) 950 

determin ri proprii (1999) 722 
fag (N. Ghelmeziu et al, 1960) 1050 
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valoarea reie it  din determin rile proprii sunt prezentate în tabelul 14. Valoarea 
determin rilor proprii este mai mic  decât valorile furnizate de al i autori, i decât 
rezisten a la încovoiere static  a lemnului de fag. Cea mai apropiat  valoare este 
cea indicat  de I.Br til  (950 daNcm-2). 

Rezisten a la încovoiere dinamic . Valorile medii ale rezilien ei lemnului 
de paltin de munte sunt prezentate în tabelul 15. 
 

Tabelul 15. Valorile rezisten ei la încovoiere dinamic  
Table 15. The values of the dynamic bending strength 

Autorul k (daNcm-2) 
F. Kollmann (1964) 0,62 

I. Br til  (1964) 0,24 
J.Filipovici (1964) 0,35 

determin ri proprii (1999) 0,55 
fag (N. Ghelmeziu et al, 1960) 0,40 
 

Valoarea rezilien ei lemnului provenit din sta iunile grupei centrale a 
Carpa ilor Orientali în care vegeteaz  paltinul de munte este mai mare decât toate 
valorile furnizate de lucr rile române ti de specialitate, dar mai mic decât valoarea 
indicat  de F.Kollmann, citat de R.Keller. Lemnul paltinului de munte din zona 
studiat  este mai rezilient decât lemnul de fag. 

Rezisten a la forfecare. Valorile rezisten ei la forfecare sunt prezentate 
comparativ în tabelul 16. 
 

Tabelul 16. Valorile rezisten ei la forfecare 
Table 16. The values of shearing strength 

Autorul f (daNcm-2) 
F. Kollmann (1964) 90 

I. Br til  (1964) 140 
J.Filipovici (1964) 90 

determin ri proprii (1999) 112 
fag (N. Ghelmeziu et al, 1960) 80 

 
Valoarea rezisten ei la forfecare a lemnului de paltin este mai mare decât 

valoarea medie indicat  în lucr rile de specialitate i e mai mare decât valoarea 
rezisten ei la forfecare a lemnului de fag. Aceast  valoare confirm  înscrierea 
lemnului de paltin în grupa speciilor cu rezisten  bun  la forfecare. 

Rezisten a la despicare. Pentru aceast  rezisten  nu indic  valori decât 
J.Filipovici, valoarea sa de 4 daNcm-2 pentru rezisten a la despicare tangen ial  
fiind mai mic  decât cea ob inut  prin determin ri pe lemnul de paltin de munte 
din tipul de sta iune cu cea mai mare pondere în zona studiat ; în urma 
determin rilor s-a calculat i valoarea rezisten ei la despicare radial , care este de 7 
daNcm-2. Aceste valori confirm  încadrarea paltinului în grupa speciilor greu 
fisibile. 
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În urma compara iilor realizate între valorile ob inute prin determin ri 
proprii i valorile existente în literatura de specialitate se observ  c  doar rezisten a 
la încovoiere static  a lemnului provenit din zona cercetat  prezint  valori 
inferioare celor prezentate de ceilal i autori; în schimb, contragerea este mai 
sc zut , iar rezilien a i rezisten a la forfecare i despicare sunt superioare valorilor 
oferite de literatura de specialitate. Valorile densit ii i rezisten ei la trac iune 
(paralel  i perpendicular ) se înscriu între valorile furnizate de autorii men iona i. 

În concluzie, lemnul de paltin din zona studiat  prezint  propriet i fizico-
mecanice superioare, care îl fac apt pentru utiliz ri deosebit de valoroase, cum sunt 
confec ionarea mobilei de art  sau a instrumentelor muzicale de calitate deosebit ; 
în aceste condi ii este recomandat  promovarea acestei specii în arboretele 
regenerate natural sau eventuala lui introducere în sta iuni în care exist  condi ii 
optime de vegeta ie pentru ea. 
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Abstract 
 
The physical and mechanical properties of the sycamore wood 
from the Central Group of the Oriental Carpathian Mountains 

 
In the paper are presented the values of the dynamic and static bending 

strength, of the parallel and perpendicularly traction strength, of the shearing 
strength, of the parallel compressive strength, of the total volume shrinkage and of 
the anhydrous density obtained using wood from the Central Group of Oriental 
Carpathians. A comparison is made between the results of the own determinations 
and the values existing in the national and foreign literature. 

Keywords: sycamore wood, mechanical and physical properties, 
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