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PROIECT DE LECŢIE 

 

UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII: TEHNOLOGIA DEBITĂRII MATERIALULUI 

LEMNOS 

REZULTATE ALE ÎNVĂȚĂRII VIZATE:  

Cunoștințe: 

3.1.2. Procesul uscării artificiale a cherestelei 

Abilități: 

3.2.6. Stabilirea măsurilor de prevenire a apariţiei defectelor de uscare 

3.2.16. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate la 

descrierea procesului de uscare artificială a cherestelei și debitarea lemnului masiv 

Atitudini: 

3.3.3. Respectarea cerinţelor ergonomice la locul de muncă 

3.3.5. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la 

locul de muncă 

SUBIECTUL LECTIEI: Determinarea umidității inițiale a lemnului și pregătirea probelor martor 

TIPUL LECŢIEI: Lecție de comunicare și însușire de noi cunoștințe 

DURATA: 50 minute 

SCOPUL LECȚIEI:  

Însușirea cunoștințelor referitoare la modalitatea de determinare a umidității inițiale a 

lemnului și pregătirea probelor martor în vederea uscării artificiale. 

 Analiza rezultatelor și a deprinderilor. 

OBIECTIVE GENERALE: 

    Utilizarea corectă și adecvată a limbajului de specialitate în receptarea și producerea 

mesajelor. 

    Dezvoltarea competențelor de argumentare și gândire analitică. 

obiective cognitive: 

- să cunoască vocabularul lecției; 

- să reactualizeze cunoștințele anterioare; 

- să analizeze corect fișele de documentare, fișele de lucru; 

obiective afective: 

- să participe cu interes la lecție ; 

- să fie dispuși să recepteze noile informații ; 

                        - să înțeleagă și să folosească cunostințele acumulate.                      

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1–Să-și însușească modalitatea de confecționare a epruvetelor pentru 

determinarea umidității inițiale ;  

O2–Să-și însușească modalitatea de confecționare a probelor martor ;  

O3–Să conștientizeze importanța corectitudinii pregătirii materialului lemnos. 

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:  

1. Cunoaște metodele de determinare a umidității;  

2. Descrie confecționarea epruvetelor pentru determinarea umidității; 

3. Descrie confecționarea probelor martor; 

4. Cunoaște modul de folosire în procesul uscării a acestora. 



Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” 

Modul 1: Clasa a X-a A       
              

FIȘA DE DOCUMENTARE 

= Pregătirea materialului lemnos= 

1. Determinarea umidității inițiale a lemnului și pregătirea probelor martor 

 Umiditatea (U) reprezintă cantitatea de apă care se găsește în lemn.  

 Determinarea umidității lemnului se face de regulă prin două 

procedee: 

 prin uscare și cântărire (metoda exactă) 

 electric (metoda rapidă) 

Metoda uscării epruvetelor(metoda exactă) constă în: 

-tăierea epruvetelor 

- cântărirea epruvetelor imediat după debitare (determinarea masei inițiale=mi) 

 - uscarea epruvetelor într-o etuvă la t=103±20C până ce masa lor rămâne aceeași la 

două cântăriri succesive ( obținerea masei în stare anhidră=m0). 

În acest caz, umiditatea absolută a lemnului (U), este cantitatea de apă pe care o conține 

lemnul, raportată la masa acestuia în stare complet uscată (anhidră). 

                    U =
mu−mo

mo
  x 100 [ %] 

în care : 

-mu este masa lemnului în stare initial (umedă), în g sau kg 

-mo este masa lemnului în stare anhidră (U=0%), în g sau kg 

Procedeul electric(metoda rapidă) se bazează pe rezistența opusă de lemn la trecerea curentului 

electric. Aparatele folosite se numesc umidometre și permit măsurători ale umidității între 6 și 

23%. 

 

                                         
Procesul de uscare termică a lemnului este condus în majoritatea cazurilor după scăderea în 

timp a umidității materialului respectiv. De aceea este necesară cunoașterea acesteia înainte de 

uscare și pe parcursul procesului. 

Să ne 

amintim! 



Determinarea umidității inițiale a materialului1 

 
Pregătirea probelor martor1 

 

    În fiecare stivă se introduc câte trei probe martor, repartizate uniform pe toată înălțimea ei. 

 

                                                           
1 ***Curriculum pentru clasa a X-a 
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FIŞĂ DE LUCRU 

= Pregătirea materialului lemnos= 

Determinarea umidității inițiale a lemnului și pregătirea probelor martor 

 

1. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect:  

1.1.Umiditatea iniţială maximă a cherestelei de foioase introdusă în instalaţiile de uscare 

trebuie să fie de: 

a.  80%                                      b. 60%                                         c. 40%  

     1.2. În fiecare stivă se introduc probe martor în număr de: 

a. 10 probe                                b. 3 probe                                   c. 6 probe  

1.3. Cu formula     mo=
100 mi

100+𝑈𝑖
  [kg] ,   se calculează: 

a. masa în stare absolut uscată a probei martor          b. masa iniţială a probei martor 

                                      c. masa finală a probei martor. 

2. Completaţi locurile libere din frazele alăturate cu cuvintele potrivite:                

 2.1. În vederea stabilirii regimurilor de uscare, se determină umiditatea ......................... 

a materialului. 

2.2. Probele martor au rolul de a oglindi mersul scăderii ................... lotului în cursul 

uscării, prin reducerea masei lor. 

2.3. După cântărire, probele martor se așează în stivele de la ....................... unde sunt 

prevăzute ...................... special amenajate pentru introducerea lor. 

3. Apreciaţi cu Adevărat (A) sau Fals (F) următoarele afirmaţii:                         

3.1. Fiecare șarjă de material în vederea uscării necesită după stivuire determinarea 

umidității inițiale. 

3.2. Probele martor nu se confecționează din aceleași piese de cherestea din care se 

confecționează epruvetele pentru determinarea umidității. 

3.3. Probele martor se repartizează uniform pe toată lungimea stivei. 

4.  Pentru o probă martor, cu masa în stare uscată de 1,5 kg și umiditatea finală Uf de 10%, să 

se calculeze masa finală a acesteia. 

Timp de lucru: 10 min 
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SOLUȚIA FIŞEI DE LUCRU 
 

Determinarea umidității inițiale a lemnului și pregătirea probelor martor 

 

SUBIECTUL 1 

 

1.1.-  c    1.2.-b   1.3.-a 

 

SUBIECTUL 2 

 

2.1.- inițială    2.2.-umidității   2.3.-ușă, spații  

 

SUBIECTUL 3 

 

3.1.- A   3.2. – F   3.3. - F 

 

SUBIECTUL 4 

 

            mo= 1,5 kg 

            Uf = 10 % 

 

         mf = mo (1+
𝐔𝐟

𝟏𝟎𝟎
) [kg] 

 

         mf = 1,5 (1+ 
𝟏𝟎

𝟏𝟎𝟎
) = 1,65 kg 

 


