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Rezumat: 

Pe baza principiului de similitudine, procesul de uscare a lemnului poate fi studiat pe un model de 
dimensiuni reduse, reprezentat de un tunel experimental de uscare (instalaŃie de laborator), în locul camerei 
industriale de uscare, de mărime reală. În acest fel, studiul se simplifică, iar durata de uscare se reduce.  

InstalaŃia de uscare de laborator, dezvoltată de echipa de cercetare, este un tunel aerodinamic cu 
circuit închis, cu mediu controlat, prevăzut cu o zonă de testare de secŃiune dreptunghiulară. CirculaŃia 
aerului se realizează cu ajutorul unui ventilator centrifugal, iar încălzirea aerului se efectuează cu ajutorul 
unei baterii de rezistenŃe electrice. Alegerea ventilatorului şi a rezistenŃelor electrice s-a efectuat pe baza 
calculelor aerodina-mice şi termice, prezentate în lucrare. Pentru realizarea umidificării aerului în condiŃiile 
impuse de regimul de uscare, instalaŃia este prevăzută cu un minigenerator de abur, care injectează abur 
sau apă în curentul de aer. Proba de lemn este amplasată în tunelul de uscare pe un dispozitiv, conceput 
atât pentru susŃinerea şi deplasarea pe verticală, cât şi pentru cântărirea continuă a probei.  

Prin aplicarea principiului similitudinii atât camerei de uscare, cât şi instalaŃiei de laborator, s-a 
determinat viteza aerului din tunelul experimental de uscare pentru valori constante de temperatură şi 
umiditate relativă a aerului. De asemenea, s-au calculat o serie de criterii de similitudine, caracteristice 
regimului de uscare aplicat. 
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