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Rezumat:
Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu experimental efectuat pe lemn de pin negru (Pinus nigra L.) şi
molid (Picea abies L.), provenit din arbori maturi şi respectiv din rărituri de pe aceeaşi parcelă silvică din
zona Stroeşti – Argeş. După uscarea naturală şi condiŃionarea unor scânduri fără defecte, s-au debitat
epruvete standard pentru încercări fizice, cu dimensiunile 30x20x20mm. Acestea au fost mai întâi uscate la
stare anhidră, apoi au fost supuse tratării termice la temperaturi înalte (180 şi 200°C) timp de 1, 2, 3 şi 4 ore.
Cântăririle înainte şi după tratare au permis determinarea pierderii de masă. De asemenea, s-au determinat
coeficienŃii de umflare totală liniari şi volumici, atât la probele tratate cât şi la cele martor (uscate la stare
anhidră dar netratate), în vederea aprecierii efectului tratării termice asupra stabilităŃii dimensionale.
Rezultatele au fost analizate comparativ pentru cele două specii (pin negru şi molid) şi respectiv pentru cele
două sortimente (lemn matur-lemn subŃire), pentru a stabili regimul optim de tratare pentru fiecare specie şi
sortiment, adică acel regim care să permită îmbunătăŃirea maximă a stabilităŃii dimensionale fără a afecta
semnificativ masa (şi implicit rezistenŃele) lemnului. Rezultatele vor fi valorificate în procesul de fabricare a
panourilor reconstituite din lemn masiv, realizate din lamele de lemn tratat termic.
Cuvinte cheie: molid; pin negru; lemn matur; lemn din rărituri; tratare de modificare termică; stabilitate
dimensională; pierdere de masă.
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