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Rezumat:
Scopul cercetării a fost de a stabili dacă încălzirea dielectrică la frecvenŃe radio poate fi o alternativă
fezabilă pentru tratamentul fitosanitar al cherestelei verzi de răşinoase. Rezultatele sunt prezentate pentru
două specii de răşinoase din Canada, respectiv pin (Pinus contorta) şi cedru roşu (Thujaplicata Donn.). De
asemenea, rezultatele sunt prezentate pe baza unei configuraŃii care a presupus pentru fiecare experiment
introducerea unei singure piese în instalaŃie. Această piesă cu secŃiunea de 40x90mm a fost izolată la partea
superioară, inferioară şi o laterală cu ajutorul a trei piese de cherestea uscate şi cu secŃiunea identică cu cea
a piesei analizate. Din punct de vedere al proprietăŃilor dielectrice, lemnul de cedru roşu are însuşirea de a
absorbi mult mai uşor câmpurile electromagnetice de înaltă frecvenŃă. Vitezele de încălzire nu au fost
corelate cu conŃinutul de umiditate pentru nicio specie studiată. Ceea ce evidenŃiază caracterul versatil al
încălzirii dielectrice la frecvenŃe radio, respectiv creşterea simultană a temperaturii atât în zonele uscate cât
şi în cele umede. Pierderile de căldură prin convecŃie în mediul înconjurător pot reduce viteza medie de
încălzire a straturilor exterioare ale piesei cu aproximativ 40%.
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