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Rezumat: 

Lucrarea prezintă un studiu privind modificările aduse de diferite condiŃii de îngheŃare asupra 
difuzivităŃii lemnului de molid (Picea abies L.).  

S-au determinat coeficienŃii de difuzivitate a umidităŃii în direcŃie radială şi tangenŃială la 20°C/35% şi  
respectiv la 40°C/35%, pe epruvete supuse iniŃial la îngheŃare rapidă (cu viteza de -10 °C/h) şi respectiv la 
îngheŃare lentă (cu viteza de -1°C/h) până la temperatura de -25°C, urmată de menŃinerea epruvetelor în 
stare îngheŃată timp de o săptămână, comparativ cu epruvete provenite din acelaşi buştean, depozitate în 
aer liber pe timp de iarnă timp de 3 luni (decembrie-februarie) şi cu epruvete neîngheŃate. Toate epruvetele 
au fost supuse testului de difuzivitate după ce au fost uscate până la o umiditate de 12%. 

Aceste condiŃii experimentale au fost alese pentru a evalua influenŃa vitezei de îngheŃare (rapidă vs 
lentă) şi a duratei de expunere la temperaturi negative (1 săptămână vs 3 luni) asupra difuzivităŃii umidităŃii  
lemnului – proprietate importanŃă pentru dinamica procesului de uscare a lemnului. 

Rezultatele arată că îngheŃarea rapidă la temperatura de -25°C nu afectează difuzivitatea, în timp ce 
îngheŃarea lentă (cu o viteză de -1°C/h) şi mai ales expunerea îndelungată la temperaturi negative măresc 
difuzivitatea cu 15-33% faŃă de lemnul neîngheŃat, valorile mai mari fiind înregistrate în direcŃie tangenŃială şi 
la temperatura mai mare de determinare (40°C). 
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