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Rezumat: 

Articolul prezintă rezultatele obŃinute cu privire la câteva proprietăŃi fizice şi mecanice selectate ale 
lemnului de molid (Picea abies L.), esenŃiale pentru utilizarea acestuia în construcŃii, respectiv: densitatea în 
stare anhidră, coeficientul de anizotropie a contragerii, rezistenŃa lemnului la încovoiere statică, modulul de 
elasticitate la încovoiere statică, rezistenŃa la tracŃiune perpendicular pe fibre, rezistenŃa la compresiune 
paralelă cu fibrele şi rezistenŃa la smulgerea cuielor, determinate conform standardelor în vigoare pe 
epruvete provenite din acelaşi buştean.  

Buşteanul a fost împărŃit în două părŃi egale în lungul planului central longitudinal, dintr-o  parte fiind 
debitate piese  care  au  fost  supuse  unui  proces de îngheŃare la -25ºC timp de o săptămână, iar din 
cealaltă parte fiind debitate piesele pentru epruvetele-martor (neîngheŃate). Toate piesele au fost uscate şi 
condiŃionate la umiditatea de 12%, după care s-au debitat epruvete pentru încercările fizico-mecanice.  

În urma prelucrării statistice a datelor experimentale cu ajutorul unui program special adaptat de 
prelucrare a datelor monofactoriale, s-au verificat caracterul aleator, normalitatea repartiŃiei şi principalii 
parametri statistici în vederea comparării valorilor obŃinute pentru lemnul care a suferit îngheŃare faŃă de 
cel neîngheŃat. 
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