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Rezumat: 
      ExperienŃe anterioare privind tratarea termică a lemnului la scară industrială prin procesul ThermoWood

®
 

arată că pot interveni fisuri interne, mai mult sau mai puŃin extinse, în cazul pieselor cu grosimi mari. Acest 
tip de defect este deosebit de problematic, deoarece aceste crăpături nu ajung la suprafaŃa piesei de 
cherestea şi astfel nu sunt vizibile pe piesele neprelucrate. Crăpăturile pot surveni în urma rindeluirii, 
producând degradarea costisitoare a materialului. Procesul tratării termice ThermoWood

®
poate fi divizat în 

şase perioade. Prima perioadă, cea de încălzire, este atunci când vapori saturaŃi sunt injectaŃi în uscător, a 
doua perioadă este cea de uscare, fie la temperatură de uscare înaltă, fie  joasă, a treia perioadă este cea 
de încălzire şi uscare finală, în a patra perioadă este menŃinută constantă temperatura pentru 2-4 ore, a 
cincea perioadă este cea de răcire, a şasea perioadă este cea de condiŃionare pentru reumezirea 
materialului, iar ultima perioadă este cea de răcire. La Departamentul de Fizica Lemnului, din cadrul 
UniversităŃii de Tehnologie Lulea din Skelleftea, a fost recent instalată o cameră climatică. Această cameră, 
conectată la un computer-tomograf (CT) face posibil studiul asupra modificărilor de densitate a lemnului în 
diferite condiŃii climatice. Deoarece temperatura maximă la care se poate ajunge în camera climatică este de 
220ºC, este posibil şi studiul procesului de tratare termică la temperaturi înalte, nu numai al uscării 
convenŃionale. Obiectivul acestui studiu a fost de a utiliza tehnica de scanare CT în timpul tratării termice a 
lemnului, pentru a investiga dacă este posibilă detectarea fisurilor interne in situ /pe loc în timpul 
tratamentului. 
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