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TERMENI SPECIFICI SECTORULUI DE INDUSTRIA LEMNULUI SI CORESPONDENTI IN LIMBA 

FRANCEZA, ENGLEZA SI GERMANA 
 

■ EMULSIE 
Sistem dispers eterogen format din două lichide nemiscibile între ele, în care un lichid (″faza dispersă″) se 
află dispersat sub formă de picături foarte fine în celălalt lichid (″mediul de dispersie″). Generic, cele două 
lichide nemiscibile sunt de tip ″ulei″ (U) – lichid  hidrofob, nepolar și ″apă″ (A) – lichid polar, hidrofil.  În 
funcție de proporția celor două lichide nemiscibile există emulsii de tip ulei în apă (U/A) și emulsii de tip apă 
în ulei (A/U). Incompatibilitatea celor două faze (U şi A) determină caracterul instabil al acestor sisteme 
disperse (tendința de separare a fazelor U și A). Pentru prepararea unor emulsii stabile se folosesc 
emulgatori, substanțe ce compatibilizează cele două faze prin structura lor chimică specială, ce conține o 
parte hidrofilă și o parte hidrofobă. Spre exemplu, detergenții și săpunurile sunt emulgatori. 
Emulsiile apoase au importanță practică și aplicabilitate foarte diversă, inclusiv în tehnologia lemnului 
(produse de bioprotecție, anumite peliculogene hidrodiluabile, aditivi în rețetele de adezivi pentru produse 
aglomerate din lemn, produse de curățare în restaurare etc.) 
FR: émulsion    EN: emulsion    GE:Emulsion 
 
■ EPRUVETĂ 
Piesă (probă) confecționată dintr-un anumit material pentru a fi supusă unor încercări în vederea 
determinării proprietăților acestuia. 
FR: éprouvette    EN: test specimen; sample    GE: Probe   
 
■ ETAJERĂ 
Piesă de mobilier formată dintr-unul sau mai multe rafturi suprapuse, pe care se așază cărți sau alte obiecte.  
FR:  étagère    EN: set of shelves    GE: Regal 
 
■ EXCRESCENȚĂ 
Defect al lemnului care constă în umflături de diverse forme 
localizate pe trunchi, ramuri sau rădăcini. 
Poate să apară datorită aglomerării de muguri dorminzi sau datorită 
unor evenimente de natură traumatică ori patologică. Excrescențele 
de formă globulară (uneori cu lemn alterat) se numesc gâlme. 
Se caracterizează prin lemn cu fibră încâlcită şi raze late, care uneori 
cuprinde în interior sau la suprafaţă noduri mici, izolate sau în cuiburi, 
provenind de la mugurii dorminzi. Apar frecvent la nuc şi  mesteacăn, 
dar sunt întâlnite şi la alte specii indigene (ulm, arin, paltin, plop, tei, 
pin) sau exotice (avodire, mahon, redwood). 
Excrescenṭele sau gâlmele dau un lemn particular, greu de prelucrat, 
dar foarte apreciat pentru furnire estetice datoriă desenului deosebit:  

Sursa: https://www.dreamstime.com 

     
Furnir de avodire mahon ulm mesteacăn frasin 

Sursa: www.relianceveneer.com 
FR: excroissance   EN: excrescence   GE: Auswuchs; Maserknolle 
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