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Rezumat: 

Articolul prezintă rezultatele obŃinute cu privire la evoluŃia câmpului de temperatură în lemnul de molid 
(Picea abies L.), în timpul îngheŃării cu doi gradienŃi de temperatură diferiŃi: -10

0
C/h (îngheŃare rapidă) şi 

respectiv -1
0
C/h (îngheŃare lentă)) şi apoi în timpul dezgheŃării la temperaturi de +5

0
C, +30

0
C, +50

0
C.  

Prin această abordare s-a urmărit simularea variaŃiilor de temperatură în lemn pe durata depozitării în 
aer liber pe timp de iarnă în două situaŃii (când temperatura scade brusc şi respectiv când scade treptat) şi 
apoi la intrarea în uscător, în funcŃie de temperatura aplicată în faza de încălzire iniŃială. 

Rezultatele obŃinute arată clar că viteza de îngheŃare influenŃează semnificativ durata şi viteza de 
dezgheŃare, care cresc cu 13-17% în cazul în care piesele au îngheŃat lent (cu cca. -1

0
C/min) faŃă de situaŃia 

îngheŃării rapide (cu -10
0
C/min). De asemenea, s-a stabilit că temperatura recomandată a fi aplicată în faza 

de încălzire iniŃială la uscarea lemnului îngheŃat de molid este de 30
0
C în locul valorii uzuale de 50

0
C, 

deoarece la această temperatură se obŃine o uscare mai uniformă, fără a se prelungi semnificativ durata de 
uscare.  
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