
1 

 

                                                                                                 
 
 
 
 

Sisteme de acoperire pentru suprafețe de lemn – influența 
compoziției asupra proprietăților de utilizare 

 
~ rezumat ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ing. Andreea MIHĂILĂ 
Conducător de doctorat: prof.univ.dr.habil.ing. Gabriela LISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iași, 2022 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE 
ASACHI” DIN IAŞI 



Fomularul PO.CSUD.01 -F9

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

RECTORATUL

Către

Vă facem  cunoscut că,  În  ziua  de  30  septembrie  la  ora  10 În  Sala  de
Consiliu  a  Facultăţii  de  lnginerie  Chimică  şi  Protecţia  Mediului  "Cristofor  Simionescu"
din laşi, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

"SISTEME DE ACOPERIRE PENTRU SUPRAFEŢE DE LEMN - lNFLUENŢA

COMPOZIŢIEI ASUPRA PROPRIETĂŢILOR DE UTILIZARE"

elaborată de ing. Andreea Wlihăilă  În vederea conferirii titlului ştiinţific de doctor.

Comisia de doctorat este alcătuită din:
1. MĂLUŢAN Teodor, prof.univ.dr.ing.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi
2.  LISA Gabriela,  prof.univ.dr.habil.ing.

Universitatea Tehnjcă "Gheorghe Asachi" din laşi
3.  HUMELNICU lonel, conf.univ.dr.chim.

Universitatea "Alexandru loan Cuza" lasi

preşedinte

conducător de doctorat

referent oficial

4. HAMCIUC corneliu, cercetător ştiinţific gradul l dr.habil.ing.                    referent oficial
lnstitutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din lasi

5.  MĂMĂLIGĂ loan,  prof.univ.dr.ing.
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

doctorat.

referent oficial

Cu această ocazie vă invităm să pariicipaţi la susţinerea publică a tezei de

RECTOR,  /

Prof.univ.dr.ing.  Da/
*pentru susţinerile online se va pretiza link-ulşisoluţia de software



2 

 

Cuprins 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 

 
În rezumatul tezei de doctorat se prezintă într-o formă succintă introducerea și o parte din 
rezultatele originale obținute, concluziile generale și bibliografia selectivă. La redactarea 
rezumatului s-au păstrat notațiile și numerotarea pentru capitolele, paragrafele, figurile și 
tabelele utilizate în cadrul tezei de doctorat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
Introducere 

 

Vopselele și produsele de acoperire ocupă un loc important în istoria culturală a omenirii. 

Oamenii au fost mereu fascinați de culori și de utilizarea vopselelor pentru a decora și pentru a 

înfrumuseța mediul în care trăiesc, astfel încă din preistorie erau folosite produsele de acoperire, 

vopselele din acea vreme constând în grăsime animală amestecată cu pământ colorat sau cu pigmenți 

naturali cum ar fi ocrul, chiar și la acea vreme principiul de obținere al unei vopsele fiind același care 

este folosit și în ziua de astăzi și anume combinarea unui liant cu un agent de colorare (Larousse, 

2001). 

Lemnul este unul dintre cele mai durabile, estetice și nepoluante materiale de construcție. 

Cererea de lemn pentru construcții exterioare dar și pentru finisaje interioare este foarte mare și într-o 

continuă creștere. Lemnul poate fi atât materialul unitar într-o construcție cum ar fi cazul caselor din 

lemn, al cabanelor, dar poate fi folosit și pentru fabricarea mobilierului, a scărilor, a balustradelor ce se 

află în interiorul caselor, precum și pentru cele aflate în exteriorul casei. În urmă cu câteva sute de ani 

lemnul a început să fie utilizat în domeniul construcțiilor fiind o resursă regenerabilă, sustenabilă și 

ușor de folosit. Se folosește pe scară largă pornind de la uși, structuri pentru montarea ușilor, lambriu, 

lucrări din lemn de tipul balustradelor, scărilor atât la exterior cât și la interior; dar de asemenea se 

poate folosi și pentru fabricarea mobilei și a obiectelor decorative (Bergman și alții, 2010). 

Industria globală a vopselelor este una dintre cele mai importante ramuri ale industriei chimice 

internaționale. Produsele de acoperire se referă la orice tip de produs de acoperire ce se aplică pe 

suprafața unui obiect din motive funcționale și/sau decorative. Vopselele sunt o subcategorie a 

produselor de acoperire ce asigură două roluri primare care au importanță economică considerabilă, și 

anume, rol de decorare și rol de protecție.  

 Dimensiunea pieței globale a vopselelor și lacurilor (figura 1) a fost evaluată la 146,2 miliarde USD 

în anul 2019, conform Raportului privind dimensiunea pieței globale a produselor de acoperire pentru 

perioada 2020-2027 publicat de baza de date de cercetare de piață Grand View Research (Grand View 

Research, 2020). Se estimează că, această dimensiune a pieței produselor de  acoperire va crește cu o 

rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 4,3% din anul 2020 până în anul 2027.  

 

 

Fig. 1. Reprezentare grafică tendință evoluție a pieței globale 

a produselor de acoperire, valorile exprimate în miliarde 

dolari fiind cele prezentate în cadrul rapoartelor publicate 

(Fernandez, 2021; Linak, 2021; Grand View Research, 2020) 

Fig.2. Reprezentare grafică procente tipuri 

de rășini comercializate în anul 2019 (Grand 

View Research, 2020) 
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În anul 2019, cea mai mare pondere a produselor de acoperire vândute, reprezentând 42 %, a 

aparținut produselor pe bază de rășini acrilice, acest lucru se poate observa și în figura 2 unde sunt 

reprezentate grafic ponderile pentru fiecare tip de produs de acoperire în funcție de tipul de rășină ce a 

stat la baza formulării produsului.  Creșterea procentului de utilizare a produselor pe bază de rășini 

acrilice se atribuie proprietăților excelente de stabilizare și rezistență la intemperii deținute de aceste 

produse. Caracteristicile ce fac ca utilizarea produselor pe bază de rășini acrilice să fie accentuată 

includ natura termoplastică, claritatea optică, rezistența la acțiunea intemperiilor și a radiațiilor UV, 

precum și stabilitatea dimensională excelentă (Grand View Research, 2020).   

 

Structura tezei 
Această teză este structurată în 5 capitole, structura acestora fiind prezentată în figura de mai jos. 

Teza de doctorat conține: 57 tabele, 95 figuri, 10 ecuații și 277 referințe bibliografice. 

 
Fig. 3. Structura generală a tezei de doctorat 

 

În cadrul introducerii sunt prezentate aspecte referitoare la produsele de acoperire analizate, la 

modul de utilizare al acestora, la substratul folosit pentru aplicarea produselor de acoperire. În această 

secțiune, este de asemenea menționat scopul alegerii acestei teme de cercetare, inovația adusă de 

rezultatele studiilor efectuate, beneficiile ce pot fi fructificate în urma efectuării acestui studiu. 



6 

 

Capitolul 1 prezintă o descriere a stadiului actual al cercetării în domeniul protecției și colorării 

suprafețelor din lemn de brad. În cadrul primului subcapitol sunt prezentați factorii de mediu ce 

influențează calitatea suprafețelor din lemn de brad tratat cu diferite tipuri de produse de acoperire, 

efectele tratamentelor aplicate, proprietățile conferite de componentele produselor de acoperire. Al 

doilea subcapitol cuprinde informații privind influența caracteristicilor produselor de acoperire pentru 

suprafețe de lemn, proprietățile și performanțele acestora. Un alt subcapitol cuprinde informațiile legate 

de tehnicile de caracterizare utilizate în literatură pentru evaluarea calității, compoziției și evoluției în 

timp a calității și aspectului, dar și a procesului de uscare a peliculelor de produse de acoperire. În 

cadrul ultimei părți a capitolului 1, sunt  prezentate câteva informații privind impactul produselor de 

acoperire și a componentelor acestora asupra sănătății umane și asupra calității factorilor de mediu. 

Capitolul 2 cuprinde detalii privind obiectivele tezei de doctorat, motivarea alegerii temei de 

cercetare, precum și prezentarea produselor de acoperire utilizate pentru efectuarea acestui studiu, 

caracteristicile și compoziția chimică a acestora. De asemenea, în cadrul acestui capitol sunt prezentate 

zonele geografice și condițiile meteorologice aferente acestor zone în care au fost expuse probele de 

vopsea aplicate pe substrat de lemn de brad, cu scopul analizării efectelor influenței factorilor de mediu 

asupra straturilor produselor de acoperire, respectiv, gradul de degradare al acestora la acțiunea 

factorilor de mediu pe termen lung (de până la 18 luni). 

Capitolele 3, 4 și 5 prezintă contribuția personală cu privire la caracterizarea fizico-chimică, 

analiza procesului de uscare a produselor de acoperire aplicate pe lemn de brad și analiza influenței 

factorilor de mediu asupra rezistenței în timp a suprafeței substratului de lemn tratat cu diferitele tipuri 

de lacuri și vopsele selectate.  

În cadrul capitolului 3 sunt prezentate rezultatele testelor reologice pentru produsele de acoperire 

selectate. Aceste studii sunt extrem de importante pentru că succesul aplicării produsului de acoperire 

şi a formării peliculei de vopsea depinde de asigurarea unui grad mare de control a curgerii. Înţelegerea 

şi controlul aspectelor reologice este un aspect deosebit de important în analiza şi caracterizarea unor 

produse de acoperire. Un alt aspect de care ar trebui să se ţină cont atunci când se alege un produs de 

acoperire pentru protecţia lemnului este şi comportarea termică a acestuia. S-a aplicat în premieră 

pentru diferitele tipuri de lacuri şi vopsele comerciale selectate, tehnica TG/MS/FTIR, aceasta oferind 

informaţii cu privire la compoziţia acestora dar şi cu privire la produşii de degradare potenţial toxici 

care pot rezulta în timpul procesului de descompunere termică în atmosferă inertă sau oxidativă. Tot în 

cadrul acestui capitol sunt prezentate metodologia adoptată și rezultatele obținute privind studiul 

comportării la foc a produselor de acoperire în vederea stabilirii condiţiilor în care acestea pot fi 

utilizate în spaţii închise, astfel încât impactul negativ asupra securităţii la incendiu să fie minim. 

Astfel, straturile de vopsea şi lac formate pe suprafeţe de lemn de brad au fost desprinse cu ajutorul 

unei lame din oțel inoxidabil şi au fost analizate în premieră prin tehnica calorimetriei de combustie la 

microscală (MCC). 

În capitolul 4 este prezentată analiza procesului de uscare a peliculelor de lacuri și vopsele 

utilizate. În acest scop s-a folosit în premieră un echipament Mettler Toledo, analizele 

termogravimetrice realizate cu ajutorul acestui echipament performant având un înalt grad de acuratețe 

în măsurarea variației masei și a temperaturii și permițând  obținerea curbelor ce descriu procesul de 

uscare a probelor de vopsea analizate ce au fost aplicate în strat subțire pe discuri din lemn de brad. S-

au obținut curbele uscării (reprezentare umiditate material în funcție de timpul de uscare) și curbele 

vitezei de uscare (reprezentare viteză uscare în funcție de umiditatea materialului). Au fost evaluate 

modele matematice ale cineticii uscării și s-au determinat coeficienţii efectivi de difuziune.  S-a 

considerat că în perioada determinantă (cea care are durata cea mai mare) uscarea este controlată de 

difuzia în peliculă, care nu este influenţată de factorii externi. Pentru cele șase produse de acoperire a 

fost aplicat și un model de difuziune utilizând valorile coeficienților de difuziune și a grosimii inițiale a 

stratului de vopsea. 
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Capitolul 5 cuprinde prezentarea metodelor de analiză utilizate pentru studierea probelor de 

produse de acoperire uscate. Aceste metode au fost aplicate pentru analiza influenței diferiților factori 

de mediu asupra rezistenței în timp a suprafeței substratului de lemn tratat cu lacurile și vopselele 

selectate. Studiul influenței factorilor de mediu s-a realizat prin corelarea rezultatelor obținute în urma 

efectuării analizelor termogravimetrice, a celor de analiză a proprietăților de suprafață a straturilor 

produselor de acoperire aplicate pe suport din lemn de brad, a analizei elementale EDX și a 

spectroscopiei de infraroșu cu transformata Fourier (FT-IR) – reflexie totală atenuată (ATR-FTIR). La 

sfârșitul capitolului s-a evaluat calitatea suprafețelor plăcuțelor de lemn pe care s-au aplicat patru 

produse de acoperire (LYP, SLT, ECM și ESI) și au fost supuse iradierii cu un laser cu lungime de 

undă de 355 nm. 

Ultimul capitol, prezintă concluziile generale ale studiului. Acest capitol este urmat de 

prezentarea referințelor utilizate pentru documentare în timpul elaborării acestei teze doctorale. În 

ultimele pagini este prezentată  lista publicațiilor, precum  și cea a participărilor la conferințe, ce 

constituie activitatea științifică. 

 

Capitolul 2. Obiectivele studiului 

 
În urma analizării literaturii, s-a observat faptul că au fost efectuate puține studii care să evalueze 

rezistența în timp la acțiunea factorilor de mediu a unor produse de acoperire utilizate pentru protecția 

lemnului în mod uzual. Majoritatea studiilor prezentate în literatura de specialitate au ca obiectiv 

analiza acţiunii factorilor de mediu asupra operelor de artă realizate pe suport de lemn cu scopul 

îmbunătăţirii condiţiilor de conservare şi păstrare a obiectelor de patrimoniu. Dar de asemenea, un 

domeniu important îl reprezintă și cel al produselor de acoperire utilizate de către orice consumator 

pentru protejarea, colorarea, înfrumusețarea suprafețelor și structurilor din lemn situate în exterior și 

care sunt supuse în mod continuu acțiunii factorilor de mediu (radiații solare, umiditate, temperatură, 

acțiune vânt, precipitații). Lemnul este din ce în ce mai folosit atât în domeniul construcţiilor private 

cât şi a celor industriale, fiind un material versatil care poate fi utilizat, de exemplu, în construcţia unei 

case de la structura de rezistenţă grinzi, stâlpi, panouri, la placări, şi tâmplării, faţade şi finisaje 

interioare/exterioare, mobilă şi alte decoraţiuni. Având în vedere raportul preţ/calitate se poate afirma 

că lemnul de brad este cel mai utilizat material lemnos în construcţia de locuinţe. Pentru a asigura 

protecţia, dar şi înfrumuseţarea sa, lemnul este tratat cu diverse produse de acoperire. Stabilirea relaţiei 

compoziţie - proprietăţi de utilizare pentru o serie de lacuri şi vopsele aplicate pentru protecţia 

suprafețelor de lemn este necesară în vederea obţinerii unor informaţii pe care cercetătorii le pot utiliza 

în încercarea de a îmbunătăți sau formula noi rețete de produse de acoperire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele principale care stau la baza întocmirii acestei 

teze de doctorat sunt: 

 caracterizarea fizico-chimică a unor produse de acoperire 

ce pot fi achiziționate din comerț și care sunt utilizate în mod 

frecvent de consumatori; 

 studiul procesului de uscare a peliculelor de lacuri şi 

vopsele utilizate; 

 analiza influenței factorilor de mediu asupra 

proprietăților produselor de acoperire supuse acțiunii acestora 

pentru un timp îndelungat. 

O
B
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Rezultatele obținute și prezentate în această teză de doctorat au arătat faptul că suprafețele din 

lemn tratate cu produse de acoperire dedicate, prezintă o rezistență mai mare la acțiunea factorilor de 

mediu pentru 18 luni comparativ cu suprafețele din lemn netratate. S-a stabilit ca testele să se efectueze 

după expunerea probelor la intervale de timp de câte șase luni la acțiunea factorilor de mediu externi. 

S-au analizat astfel, modificările ce apar după un timp îndelungat de expunere precum și influența 

perioadei de timp, în urma expunerii probelor în diferite condiții climatice. Astfel putem afirma că 

studiul nostru simulează situațiile reale, aplicabile în viața de zi cu zi, luându-se în considerare și 

perioade de expunere mai mari de 1 an, deoarece în situațiile reale suprafețele vopsite sunt expuse mai 

mult timp în mediul exterior, acțiunii factorilor de mediu, fără ca stratul de vopsea să fie reîmprospătat.  

Și în cadrul altor studii au fost expuse în mediul exterior probe de lemn de brad acoperite cu 

produse de acoperire, însă numai pentru maxim 6 luni pentru a analiza influența expunerii la acțiunea 

factorilor de mediu asupra probelor de lemn de tei și pin netratate și tratate cu sisteme de acoperire ce 

oferă protecție împotriva umezelii și a acțiunii microorganismelor. În urma efectuării studiului s-a 

observat că încă din prima săptămână de expunere în mediul exterior se înregistrează modificări 

calitative ale structurii stratului de vopsea. De asemenea, s-a observat că lemnul netratat se degradează 

mai mult și mai rapid decât cel tratat, înregistrându-se o decolorare mai accentuată și o acțiune mai 

accentuată a microorganismelor. Cele mai bune rezultate privind rezistența în timp a peliculelor de 

vopsea aplicate au fost obținute în cazul vopselelor alchidice pe bază de solvent. Un alt studiu efectuat 

de Ozgenc a vizat supunerea unor probe de fag și pin atât în varianta netratată, cât și în varianta tratată 

cu ajutorul a șase tipuri de produse de acoperire acrilice la acțiunea factorilor de mediu externi timp de 

15 luni  (Lestari și alții, 2020, Ozgenc și alții, 2021; Ozgenc, 2017, Sjökvist și alții, 2020). 

Unele studii recente vizează studierea performanțelor unor sisteme de acoperire supuse atât 

îmbătrânirii naturale cât și celei artificiale. Efectuarea unui studiu ce implică expunerea unor probe de 

vopsea în diferite zone climatice a fost de asemenea și subiectul abordat de către Cogulet și 

colaboratorii săi. În cadrul studiului au fost analizate două tipuri de vopsele acrilice, ce au fost expuse 

în patru zone climatice diferite, modificările apărute fiind caracterizate cu ajutorul măsurătorilor 

colorimetrice și cu ajutorul analizelor FTIR (Cogulet și alții, 2019).  

Studiul nostru s-a axat pe studierea a șase produse de acoperire ce sunt folosite în mod uzual, 

disponibile în magazine, pentru a fi achiziționate de orice persoană ce dorește să protejeze și să 

coloreze suprafețele din lemn expuse acțiunii factorilor de mediu.  
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Fig. 2.1 Plăcuțele din lemn de brad uscat pe care au fost aplicate cele șase tipuri de produse de 

acoperire 

 

Plăcuțele dreptunghiulare din lemn de brad (figura 2.1) pe care au fost aplicate prin pensulare 

produsele de acoperire au fost amplasate în patru zone geografice, aceste zone având caracteristici 

climatice diferite, după cum se prezintă în tabelul 2.1.  

 

Produsele de acoperire selectate au fost aplicate pe plăcuțe de lemn de brad, păstrate în condiții 

de laborator (umiditate și temperatură constante) sau expuse condițiilor externe din 4 zone cu 

caracteristici climatice diferite pentru 6 luni, 12 luni și 18 luni. 

 

Pentru obținerea informațiilor necesare realizării studiului au fost aplicate produsele de acoperire 

pe plăcuțe din lemn de brad într-un strat și respectiv în două straturi. Aceste plăcuțe expuse la 

condițiile meteo exterioare (vânt, precipitații, acțiune radiație solară, acțiune radiații UV) au fost fixate 

într-un suport care a asigurat o înclinație de 45 de grade la o înălțime de aproximativ 3 metri.. 
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Tabel 2.1. Prezentare caracteristici climatice ale zonelor în care au fost expuse probele 

 

Zonă Caracteristici climatice 

Iași  Preponderent climă continentală, vara predomină timpul secetos cu temperaturi 

înalte, iar iarna deseori se întâmplă ca sub acțiunea maselor de aer venite dinspre nord 

și nord-est să apară viscolul. 

Piatra Neamț  Clima este temperat continentală cu veri scurte și răcoroase, toamne lungi și ierni 

blânde. 

Constanța  Climă temperat continentală. Datorită procesului de evaporare accentuat de 

prezența Mării Negre și a Dunării se asigură o umiditate mare a aerului dar și reglarea 

temperaturii aerului. Temperaturile medii sunt cu 11,2
o
C mai mari decât în celelalte 

zone ale țării. 

Nijmegen  Climat de tip maritim cu veri răcoroase și ierni blânde. 

 

2.2. Prezentarea produselor de acoperire utilizate 

 
În cadrul studiului au fost utilizate probe suport din lemn de brad, acesta fiind tipul de lemn 

utilizat cel mai frecvent la nivelul țării noastre pentru construcția caselor, cabanelor dar și a diverselor 

structuri din lemn (balustrade, scări, foișoare). Pe aceste plăcuțe din lemn de brad au fost aplicate șase 

tipuri de produse peliculogene folosite pentru colorarea și pentru protecția lemnului. În continuare, este 

prezentat tipul fiecărei probe de produs de acoperire ales a fi analizat și abrevierea ce va fi folosită în 

cadrul tezei de doctorat: 

 LYP -  lac yacht protector, incolor; 

 IAC -  impregnant acrilic, nuanța castan; 

 SLT -  lac protector ce conține teflon, nuanța mahon; 

 ECM -  ecolazură pe bază de apă, nuanța mahon; 

 LPM -  lac protector, nuanța mahon; 

 ESI -  email superlucios, nuanța negru. 

Pentru categoriile de lacuri și ecolazură s-a ales nuanța mahon, ce este frecvent utilizată de 

consumatori, datorită imitării culorii lemnului de mahon utilizat în fabricarea pieselor de mobilier. 

Aceasta este o culoare mai închisă și se pot observa mai ușor modificările ce apar o dată cu trecerea 

timpului. Același lucru este valabil și pentru emailul superlucios, nuanța fiind una ce permite o 

evaluare mai ușoară a  modificărilor survenite. 

Lacul yacht (LYP) este un lac de tip ureo-alchidic, utilizat atât la exterior cât și la interior, ce se 

produce doar în varianta incoloră, omogen, utilizat pentru lăcuirea suprafețelor din lemn exploatate la 

exterior și interior precum suprastructurile ambarcațiunilor, uși și ferestre exterioare, mobilier de 

grădină, cabane, balustrade, garduri. Este un lac rezistent datorită prezenței în compoziția sa a 

componentei uretanice ce conferă o peliculă lucioasă și dură cu o rezistență sporită la intemperii și la 

abraziune. În cazul acestui produs uscarea este rapidă, iar aderența pe substratul lemnos este foarte 

bună. Acest produs nu conține plumb, astfel neafectând mediul înconjurător și care poate fi folosit cu 

succes pentru obținerea unor rezultate bune și durabile.  
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Impregnantul acrilic (IAC) este un grund de impregnare pe bază de apă cu adaos de substanțe 

fungicide și biocide. Acest tip de produs este recomandat pentru protejarea oricărui tip de lemn, de 

orice esență, ce este exploatat atât la interior cât și la exterior. În cazul lemnului arborilor rășinoși este 

obligatorie folosirea acestui produs, produsul pătrunzând adânc în fibra lemnului și protejându-l 

împotriva apariției petelor albastre și a ciupercilor. În același timp, produsul asigură protecție 

microbiologică împotriva fungilor, insectelor și mucegaiurilor, oferă rezistență la factorii atmosferici și 

la radiațiile UV. De asemenea, produsul contribuie la reducerea fenomenului de uscare și de umflare a 

lemnului. Hidrofugarea lemnului este de asemenea realizată prin folosirea impregnantului pe lângă 

optimizarea aderenței dintre stratul suport și finisajul aplicat ulterior.  Un alt rol al impregnantului 

acrilic este cel de a satura porii lemnului, astfel încât să se înregistreze un consum mai mic de lac 

protector sau vopsea ce se aplică pe lemnul tratat cu impregnant. 

 

Lacul protector cu teflon (SLT) este un sortiment de lac ce asigură performanțe unice datorită 

folosirii teflonului. Produsul conferă un finisaj lucios și protecție pe termen lung împotriva radiațiilor 

UV și a intemperiilor. Se folosește pentru protecția lemnului la interior, dar și în mediul exterior. 

Datorită prezenței teflonului în compoziția lacului, este asigurată o rezistență ridicată la pătare și 

murdărire, iar suprafețele acoperite cu lac pot fi curățate mai ușor. Acesta este un lac pe bază de rășini 

alchidice, pigmenți, solvenți organici și aditivi. Lacul prezintă rezistență ridicată la intemperii și la 

acțiunea radiațiilor solare, aderență bună la suport, rezistență la uzură și asigură protecție împotriva 

umezelii. 

 

Ecolazura pe bază de apă (ECM)  este o lazură groasă pe bază de apă ce are în componența sa un 

adaos de pigmenți, și prezintă rezistență la acțiunea radiațiilor UV și a intemperiilor. Produsul se poate 

folosi atât la exterior cât și la interior pe orice tip de lemn. Produsul oferă rezistență la acțiunea  

factorilor biologici (fungi, mucegai, albăstreală, insecte) și atmosferici, conține un filtru UV ce 

protejează împotriva acțiunii radiației solare, se usucă rapid, asigură hidrofugarea lemnului. În urma 

aplicării acestui produs, lemnul nu se umflă și nici nu se contractă. 

 

Lacul protector (LPM) este un produs de tip lazură ce se poate aplica pe substrat lemnos de orice 

esență. Lacul este destinat protejării suprafețelor de la exterior dar și a celor de la interior. Se poate 

utiliza în condiții de temperatură și de umiditate a mediului ridicate, aceste condiții favorizând atacul 

microbian asupra lemnului. Produsul pătrunde adânc în fibra lemnului asigurând o rezistență 

îndelungată, asigură protecția sporită a lemnului împotriva intemperiilor și a radiațiilor UV. 

 Emailul superlucios (ESI) este un produs pe bază de rășini alchidice grase, ce are multiple 

posibilități de aplicare. Produsul se pretează aplicării pe mai multe tipuri de suprafețe fiind folosit 

pentru protecția și decorarea lemnului, a metalului dar și a zidăriei atât la interior cât și la exterior. 

Filmul de vopsea format în urma aplicării se caracterizează printr-un luciu ridicat, o uscare rapidă dar și 

o rezistență bună la intemperii, variații de temperatură și umiditate. Acest tip de produs se utilizează 

pentru protecția suprafețelor noi, dar poate fi folosit cu succes și în cazul suprafețelor ce au mai fost 

vopsite. 
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Capitolul 3. Caracterizarea fizico-chimică a produselor de acoperire 
3.1. Caracterizarea reologică a lacurilor şi vopselelor utilizate 

 
Pentru caracterizarea reologică a probelor de vopsea, s-au realizat patru tipuri de teste oscilatorii 

(baleiaj de amplitudine, baleiaj de frecvenţă, test de timp şi test de temperatură) şi un test rotațional (de 

determinare a curbei de curgere).  

 

Testul baleiajului de amplitudine 

În cazul acestui test se înregistrează variaţia modulilor dinamici (G’ – componenta elastică şi G” 

– componenta vâscoasă) în funcţie de amplitudine. Acest test explică comportamentul vâscoelastic al 

vopselei luând în considerare modulul de acumulare (G’) și pe cel a pierderii (G”). Caracteristicile 

structurale ale probelor în intervalul LVE au fost exprimate comparând valorile coeficienților G’ și G”:  

dacă G’ > G” probele prezintă un caracter de gel;  dacă G” > G’ probele au caracter lichid.  

Cu ajutorul acestui test, valorile modulilor dinamici G’ şi G” pot oferi informații privind 

proprietățile de rezistenţă la separare a componentelor vopselelor în timpul depozitării pe termen lung 

(Eley, 2005; Deka și Dey, 2012). 

În urma analizelor efectuate, s-a constatat că tipurile de vopsele analizate prezintă proprietăți 

vâscoelastice, acestea fiind corespunzătoare suspensiilor sub formă de pastă (fig. 3.3). În cazul probelor 

de vopsea ECM și IAC a fost observat un comportament de tip solid vâscoelastic, pentru aceste probe 

obținându-se valori mai mari ale modulului de acumulare comparativ cu cele ale modulului de pierdere 

G’> G”.  

Punctul de intersecție dintre modulul elastic G’ și modulul de pierderi G” poate fi considerat ca 

fiind o măsură a capacităţii de curgere şi de etalare a vopselelor sub acţiunea unor forțe mici de 

deformaţie. În cazul probelor ECM și IAC, punctul de intersecție apare la valori mici ale deformaţiei 

sugerând o tendinţă de a curge la solicitări mici, dar valorile G’>G”, importante în cazul rezistenței la 

curgere, explică echilibrul dintre gradul de întindere și cel de şiroire al vopselelor (Auschra și alții, 

2014).  

Proba de vopsea ECM prezintă valori ale modulului de acumulare mai mari decât cele ale 

modului de pierderi (G’> G”) și punctul de intersecție al celor doi moduli este la valori mai mari ale 

deformaţiei comparativ cu valorile obținute în cazul probei IAC. Această vopsea prezintă un caracter 

predominant elastic. Punctul de intersecție la o deformaţie mai mare indică de asemenea o valoare mai 

mare a pragului limită de curgere. Valorile mari ale pragului de curgere, care se poate datora prezenţei 

unui număr mare de interacţiuni (legături de hidrogen, etc.) între componentele sistemului, indică 

capacitatea vopselei de a forma un film cu grosime mai mare după aplicare. Pentru proba IAC, valorile 

modulilor de acumulare sunt de asemenea mai mari decât valorile modulilor de pierderi (G’ > G”), dar 

punctul de intersecție apare la o valoare foarte mica a deformaţiei, astfel explicându-se valoarea mica a 

stabilității la sedimentare comparativ cu cea obținută în cazul celorlalte probe (
b
Mihăilă și alții, 2021). 

În cazul vopselelor pe bază de solvent (LPM, LYP, SLT, ESI) s-a obţinut un comportament de tip 

lichid vâscoelastic cu valorile modulilor de pierderi mai mari decât cele ale modulilor de acumulare 

G”>G’ (tabelul 3.2 - valorile G’ şi G” la deformaţia de 0.1%). Valorile modulilor dinamici înregistrate 

pentru probele pe bază de solvent (G’<G”) sugerează existenţa unei instabilităţi a compoziţiei în timp 

(apare fenomenul de sedimentare), de aceea se recomandă ca vopselele să fie amestecate foarte bine 

înainte de aplicare (
b
Mihăilă și alții, 2021). 
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                        Tabel 3.2. Valorile modulilor dinamici la deformaţia 0.1% 

Denumire probă G’ (Pa) G” (Pa) 

IAC 2.367 0.881 

ECM 181.038 83.705 

LPM 2.546 5.507 

LYP 2.813 6.486 

SLT 2.265 2.579 

ESI 7.060 29.391 

 

 

    Fig. 3.3. Baleiajul de amplitudine al vopselelor analizate (
a
Mihăilă și alții, 2021) 

 

 

 

Testul baleiajului de frecvență 

 

Comportamentul vâscoelastic al probelor analizate a fost evidențiat și prin intermediul testelor 

de baleiaj de frecvenţă. Astfel, în figura 3.4 se observă variaţia modulilor dinamici în funcţie de 

frecvenţă. Valorile mari ale modulului de acumulare G’ în cazul probei ECM indică formarea unei 

structuri stabile (caracter de gel) datorită intensificării legăturilor dintre componentele sistemului 
(
a
Mihăilă și alții, 2021). 
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Fig. 3.4. Baleiajul de frecvenţă (
a
Mihăilă și alții, 2021) 

Testul de curgere (curbele de curgere) 

Vopselele sunt supuse la diferite viteze de forfecare în timpul fabricării, depozitării, diluției și 

aplicării. Studiul curbelor de curgere reprezintă evaluarea variației valorii vâscozității în raport cu 

viteza de forfecare şi oferă informații importante legate de comportamentul la curgere al vopselelor. 

Curbele de curgere obţinute sunt caracteristice unui fluid pseudoplastic cu o valoare a vâscozității 

dependentă de viteza de forfecare. Proba de ecolazură pe bază de apă (ECM) prezintă un 

comportament pseudoplastic mai pronunţat în comparaţie cu celelalte probe analizate (fig. 3.5), în 

cazul acestui tip de produs de acoperire variaţia vitezei de forfecare influenţând foarte mult valorile 

vâscozităţii. (Deka și Dey, 2013).  
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Cu ajutorul modelului reologic Casson I se poate măsura comportamentul pseudoplastic al 

probelor analizate (tabelul 3.3):  

Casson I model: y = a·x
b
;  

x – variabilă intrare (viteza de forfecare);  

y – variabilă intrare (efortul de forfecare);  

a – factor; 

b – exponent (o valoare mai mică a lui b semnifică un comportament pseudoplastic mai 

pronunţat). 

 

Tabel 3.3. Evidenţierea comportamentului pseudoplastic utilizand modelul Casson I 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.5. Curbele de curgere (
a
Mihăilă și alții, 2021) 

 

În figura 3.5 se observă că proba de vopsea ECM are valoarea cea mai mare a vâscozității 

(902,98 P) în domeniul vitezelor de forfecare cuprins între 0,01 și 0,1 s
-1

, domeniu ce este caracteristic 

forţei de gravitaţie şi vibraţiilor foarte mici. O valoare mare a vâscozității înregistrată în acest domeniu 

al vitezei de forfecare (0,01 și 0,1 s
-
1) este caracteristică unor suspensii stabile (în cazul cărora 

componentele nu se separă în timp) în condiții de depozitare (
a
Mihăilă și alții, 2021).  

În intervalul următor de măsurare cu valori ale vitezei de forfecare cuprinse între 0,1–1 s
-1

, 

interval ce este specific procesului de etalare a vopselei pe o suprafaţă, vâscozitățile produselor de 

acoperire analizate au valori mici, fapt ce indică o curgere foarte bună a probelor și o întindere 

uniformă a stratului de vopsea după aplicarea pe o suprafaţă. Această valoare mică a vâscozității în 

Probă 
Model Casson I  

b 

IAC 0.764 

ECM 0.439 

LPM 0.898 

LYP 0.964 

SLT 0.927 

ESI 0.811 
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domeniul vitezelor de forfecare 0,1 – 1 s
-1

 este determinată de existenţa unui număr redus de 

interacţiuni între componentele sistemului produsului de acoperire (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

Teste de timp în regim oscilatoriu și rotațional 

În urma efectuării testelor de timp în regim oscilatoriu (variaţia în timp a modulilor de acumulare 

și de pierdere G’ şi G”) (figura 3.6-a), a fost observată o uşoară instabilitate in timp a ecolazurii pe 

bază de apă ECM. Acest inconvenient poate fi eliminat prin agitarea uşoară a vopselei la anumite 

intervale de timp, fapt dovedit prin intermediul testului de timp efectuat în regim rotațional (figura 3.6-

b) care evidenţiază foarte clar stabilitatea structurală a vopselelor analizate la o viteză de forfecare 

constantă. 

  
                         (a)                                                                                  (b) 

Fig. 3.6. Teste de timp în regim oscilatoriu (a) şi în regim rotational (b) (
a
Mihăilă și alții, 2021) 

Cu ajutorul reometrului se pot face măsurători în domeniul vitezelor de forfecare 

corespunzătoare curgerii vopselelor. Viteza cu care se aplică o vopsea pe o suprafaţă are o importanţă 

majoră în formarea filmului de vopsea. În industria producerii produselor de acoperire pe bază de apă, 

o atenție sporită este acordată comportamentului reologic al vopselelor pe bază de apă, astfel încât să 

fie obţinute vopsele cu caracteristici reologice cât mai bune. Vâscozitatea produselor de acoperire pe 

bază de apă trebuie să fie controlată în fiecare etapă de producție, astfel asigurându-se obținerea unor 

filme de vopsea cât mai bune. În urma efectuării acestor teste, s-a ajuns la concluzia că probele de 

ecolazură pe bază de apă și de email superlucios ECM şi ESI au o stabilitate bună în timp şi prin 

uscarea acestora în urma aplicării pe suprafața din lemn se obţine un strat uniform şi de asemenea se 

înregistrează un grad de şiroire minim (tabel 3.4). Înţelegerea şi controlul eficient al caracterului 

reologic al produselor de acoperire sunt esenţiale pentru a obţine acoperiri de calitate a substratului 

lemnos. 
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Tabel 3.4. Parametrii reologici importanţi pentru formarea unui film de vopsea subţire şi uniform 

(
a
Mihăilă și alții, 2021) 

 Viteză 

de 

forfecare 

(s
-1

) 

Valoare de 

referinţă a 

vâscozităţii 

(P) 

Vâscozitatea probei (P) 

IAC ECM LPM LYP SLT ESI 

Depozitare 0.1 >100 4.06 265.7 10.15 8.45 3.67 57.36 

Uscare cu o bună 

întindere şi depunere 

minimă 

1 50÷100 1.88 74.86 5.72 7.34 2.45 45.1 

Transfer pe pensulă 

fără caracter de 

picurare 

20 >25 1.10 14.89 5.14 7.94 2.44 31.92 

 

Refacerea rapidă a structurii produsului de acoperire după aplicare contribuie la evitarea apariției 

fenomenului de şiroire, dar afectează gradul de întindere al acestor vopsele. Acest inconvenient poate 

fi remediat în urma ajustării valorii vâscozităţii prin optimizarea cantităţii de aditivi reologici adăugată 

în vopsea (Eley, 2005). 

În general, vopselele pe bază de apă sunt supuse unor viteze de forfecare mari în timpul aplicării. 

Datorită folosirii apei ca solvent, valoarea vâscozității este foarte mică în cazul în care nu sunt utilizaţi 

agenţii de îngroşare. Orice produs de acoperire pe bază de apă trebuie să aibă un comportament 

pseudoplastic, acesta justificând performanţele mai bune ale vopselelor pe bază de apă în comparaţie 

cu cele ale vopselelor pe bază de solvent (Xu, 2005). 

Testul de tixotropie 

În figura 3.7 este reprezentată variația vâscozității probelor în timp la trei intervale ale vitezei de 

forfecare: la viteză mică de forfecare (intervalele 1 și 3), și la viteză de forfecare mare (intervalul 2). 

Viteza de forfecare mare reflectă condiţiile din timpul aplicării vopselei pe o suprafaţă. Cel mai 

important aspect al acestui test este reprezentat de faptul că se poate determina gradul de restructurare 

al probelor analizate. Cu cât se recuperează mai repede valoarea iniţială a vâscozităţii (valoarea 

vâscozităţii din intervalul 1), cu atât proba are un comportament mai bun după aplicarea pe o suprafață 

verticală (proba îşi reface foarte repede structura si se evită fenomenul de şiroire a vopselei). Gradul de 

restructurare al probelor după 60 secunde de la aplicarea unei viteze de forfecare mari este de 95% 

pentru LPM, 99% pentru IAC și 18% pentru ECM. Aceste valori arată că vopselele LPM și IAC au 

proprietăți mai bune anti-şiroire comparativ cu proba ECM. Presupunem că în cazul probei ECM a fost 

obținută o valoare mică a vâscozității în intervalul 3 al vitezei de forfecare, datorită lipsei 

interacțiunilor în sistemul solvent – liant.  
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(a)                                                        (b) 

Fig. 3.7. Testul de tixotropie: 3-ITT (a) şi up-down SR (b) (
a
Mihăilă și alții, 2021) 

 
 

3.2. Caracterizarea termică a lacurilor şi vopselelor utilizate 

3.2.1. Comportarea termică a vopselelor proaspete în condiţii dinamice în atmosferă de aer 

şi azot 

 

Caracteristicile analizelor efectuate 

Analiza termogravimetrică a lacurilor şi vopselelor comerciale selectate pentru acest studiu s-a 

efectuat utilizând un echipament de tip Mettler Toledo TGA-SDTA851
e
, în mediu de aer sintetic sau 

azot în condiţii dinamice cu un debit de 20 ml/min și cu o viteză de încălzire de 10°C /min, în 

intervalul de temperatură 25 ÷ 800C. 
Au fost supuse analizei probe proaspete din fiecare tip de vopsea, masa probei analizate fiind 

cuprinsă între 3 şi 5 mg. Au fost analizate și probele de vopsea după 8 săptămâni de uscare în 

condiţiile din laborator (temperatura de 23  2C şi umiditatea de 40  5 %), stratul de vopsea fiind 

îndepărtat de pe dischetele de lemn cu ajutorul unei lame din oţel inoxidabil. Astfel, s-au obţinut probe 

cu masa cuprinsă între 1,2 şi 3,8 mg care au fost supuse analizei termogravimetrice în aceleaşi condiţii 

ca şi vopselele proaspete. 

Curbele DTG obţinute pentru probele ECM, IAC, LPM, SLT, ESI, LYP sunt prezentate 

comparativ în figura 3.9 (a, b, c, d, e și f).  Atât curbele TG cât şi cele DTG înregistrate pentru cele 

șase tipuri de vopsea ce conţin răşini alchidice şi/sau răşini acrilice proaspete, sau după uscare în 

condiţii de laborator timp de 8 săptămâni, au condus la obţinerea principalelor caracteristici 

termogravimetrice prezentate în tabelul 3.5. Pentru vopselele proaspete s-au înregistrat curbe 

termogravimetrice atât în atmosferă inertă azot, cât şi în aer cu aceeaşi viteză de încălzire (10 C/min). 

Mecanismul de degradare este complex, desfăşurându-se în două până la cinci etape de descompunere, 

în funcţie de compoziţie şi de atmosfera în care s-au înregistrat termogramele (aer sau azot).  

 

Pa s 
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Tabel 3.5. Principalele  caracteristici termogravimetrice pentru vopselele analizate 

Proba 
Atmosfera 

de lucru 
Etapa 

Tonset
a 

(C) 

Tpeak
b 

(C) 

Tendset
c 

(C) 

W
d 

(%) 

Reziduu 

la 800 C 

(%) 

ECM 

Vopsea proaspătă aer  

I 49 80 106 53,73 

5,42 

II 106 177 207 2,86 

III 268 282 281 9,59 

IV 281 325 359 25,15 

V 359 414 436 3,25 

Vopsea proaspătă azot 

I 48 70 84 41,68 

2,63 
II 102 106 113 14,52 

III 272 301 356 16,78 

IV 356 378 398 24,37 

Vopsea uscată aer 

I 268 279 300 22,16 

11,73 
II 300 324 366 55,92 

III 402 421 432 7,61 

IV 432 463 475 2,58 

IAC 

Vopsea proaspătă aer 
I 59 90 99 87,88 

9,96 
II 281 327 350 2,15 

Vopsea proaspătă azot 
I 53 92 101 93,56 

0 
II 342 375 391 6,44 

Vopsea uscată aer 

I 45 58 86 4,05 

25,61 II 268 325 362 52,02 

III 409 463 492 18,32 

LPM 

Vopsea proaspătă aer 

I 51 71 90 22,12 

4,33 

II 90 101 132 21,44 

III 281 327 345 21,06 

IV 345 402 438 18,33 

V 438 467 480 12,72 

Vopsea proaspătă azot 

I 58 76 82 16,42 

5,70 
II 82 105 143 26,69 

III 309 387 404 35,15 

IV 404 444 467 16,04 

Vopsea uscată aer 

I 205 225 290 12,58 

17,69 II 290 336 380 44,05 

III 380 448 489 25,68 

 

 

 

 

SLT 

 

 

 

 

 

Vopsea proaspătă aer 

I 59 104 130 35,04 

5,05 

II 283 343 363 24,65 

III 378 382 413 10,00 

IV 413 425 466 16,28 

V 466 479 488 8,98 

Vopsea proaspătă azot 

I 62 95 130 33,89 

4,24 

II 328 398 417 46,64 

 

III 

 

 

417 

 

444 

 

466 

 

15,23 
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SLT 

Vopsea uscată aer 

I 125 134 180 1,52 

4,94 

II 180 183 281 6,38 

III 281 340 365 36,78 

IV 401 419 445 28.43 

V 476 496 517 21,27 

VI 625 651 665 0,68 

ESI 

Vopsea proaspătă aer 

I 62 99 134 37,56 

7,93 
II 296 336 360 27,26 

III 360 441 452 17,37 

IV 452 494 507 9,88 

Vopsea proaspătă azot 

I 51 84 128 38,10 

8,58 II 305 338 379 25,95 

III 379 400 460 27,37 

Vopsea uscată aer 

I 136 141 203 2,60 

7,43 

II 203 219 286 9,97 

III 286 325 360 42,98 

IV 415 436 503 33,49 

V 606 662 676 3,53 

LYP 

Vopsea proaspătă aer 

I 51 116 152 37,61 

4,25 
II 254 337 351 21,55 

III 397 421 453 21,68 

IV 489 502 525 14,91 

Vopsea proaspătă azot 

I 70 137 172 36,47 

3,84 II 268 293 308 10,44 

III 372 417 471 49,25 

Vopsea uscată aer 

I 250 330 355 40,79 

10,66 
II 419 435 500 31,57 

III 500 508 525 13,47 

IV 600 639 658 3,51 

În care: 
a
Tonset –temperatura la care începe descompunerea termică; 

b
Tpeak- temperatura la care gradul 

de degradare este maxim; 
c
Tendset – temperatura la care se termină procesul de descompunere; 

d
W- 

procentul de masă pierdut în fiecare etapă. 
 

Curbele DSC pentru cele şase tipuri de vopsea comerciale au fost înregistrate cu ajutorul unui 

aparat de tip Mettler Toledo DSC1, în atmosferă inertă (azot), cu viteza de încălzire de 10°C /min. S-a 

realizat scanarea în intervalul de temperatură -80 ÷ 200ºC. Masa probelor încapsulate în creuzete din 

aluminiu prevăzute cu orificiu pentru îndepărtarea compuşilor volatili a fost cuprinsă între 9 şi 13 mg. 

Precizia de măsurare a fluxului termic asigurată de acest echipament este de 0,04 W, iar acuratețea 

temperaturii este de  0,2 K.  

Evaluarea curbelor termogravimetrice şi a celor DSC s-a realizat cu ajutorul versiunii numărul 9 

a softului STAR
e
 de la Mettler Toledo. 

Filmele de vopsea şi lac obţinute în urma procesului de uscare au fost îndepărtate de pe 

dischetele de lemn cu ajutorul unei lame din oţel inoxidabil şi au fost supuse analizei DSC. Pe cea de a 

două curbă de încălzire s-au obţinut temperaturile de tranziţie vitroasă (Tg) (
b
Mihăilă și alții, 2019). 

Acestea indică faptul că în cazul ecolazurii grase pe bază de apă ce conţine răşini alchidice/acrilice 

modificate - ECM şi a impregnantului acrilic pe bază de apă – IAC se evidenţiază două valori pentru 

Tg. 
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 De asemenea, probele uscate au fost supuse la trei cicluri de încălzire/răcire (2 încălziri şi o 

răcire) în intervalul de temperatură -80 ÷ 200C cu un echipament Mettler Toledo DSC1. Au fost 

obţinute astfel, temperaturile de tranziţie vitroasă prezentate în tabelul următor (tabelul 3.7.), valori 

cuprinse între -12 şi 20 C, apropiate de cele raportate în literatură de alţi cercetători, pentru diferite 

rășini alchidice derivate din glicozilați multifunţionali. 

 

Tabel 3.7. Temperaturile de tranziţie vitroasă pentru probele studiate 

Proba Tg1(C) Tg2(C) 

ECM -12,8 13,5 

IAC 7,2 24,8 

LPM 14,6 - 

SLT 10,35 - 

ESI 19,60 - 

LYP 18,62 - 

 

 

3.3. Aplicarea tehnicii TG/MS/FTIR 

 
Tehnica TG/MS/FTIR în atmosferă de aer a fost aplicată pentru analiza stabilităţii termice şi 

pentru identificarea principalilor produşi de degradare potenţial toxici ce rezultă din descompunerea 

termică a produselor de acoperire studiate. Această tehnică prezintă avantajul de a furniza simultan 

informaţii despre produsele de degradare, dar şi legate de pierderea de masă (Mihăilă și alții, 2018). În 

urma aplicării acestei tehnici, se obțin informații despre analiza cantitativă şi calitativă a componenţilor 

din amestecurile gazoase ce rezultă din descompunerea termică în atmosferă de aer a produselor de 

acoperire. 

Caracteristicile analizelor efectuate 

Echipamentul utilizat pentru analiza comportării termice a diferitelor tipuri de lacuri şi vopsele 

este alcătuit dintr-un aparat de analiză termogravimetrică de tip STA 449F1 Jupiter (Netzsch –

Germany), cuplat cu un spectrofotometru FTIR de tip Vertex-70 (Bruker-Germany) şi un spectrometru 

de masă model QMS 403C Aёolos (Netzsch-Germany). Testele s-au realizat în intervalul de 

temperatură 25 ÷ 670C în atmosferă de aer cu un debit de 40 ml/min şi cu viteza de încălzire de 10 

C/min. Probele supuse descompunerii termice au fost introduse într-un creuzet de oxid de aluminiu 

(Al2O3) şi au avut masa cuprinsă între 9.2 şi 18.5 mg. În urma procesului de descompunere au rezultat 

gaze care au fost transferate prin două linii de transfer, menţinute la temperatură constantă, în 

spectrometrul de masă şi în spectrofotometrul FTIR (Lisa și alții, 2019). Spectrometrul funcţionează 

sub un vid de 10
-5

 mbar şi o energie de ionizare a impactului de electroni de 70 eV. Achiziţia de date s-

a realizat cu ajutorul softului Aeolos
®

 7.0. în intervalul m/z = 1 ÷ 200. Spectrele FT-IR au fost 

înregistrate în domeniul 4000 ÷ 600 cm
− 1

 cu o rezoluţie de 4 cm
− 1

 (Mihailă și alții, 2021). 

 
Curbele TG şi DTG obţinute în atmosferă de aer (figura 3.10) relevă faptul că mecanismul de 

degradare este complex, desfăşurându-se în două până la cinci etape de descompunere în funcţie de 

compoziţia produsului de acoperire. 
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a) b) 

Fig. 3.10. Prezentare comparativă curbe TG (a) și DTG (b) pentru lacurile și vopselele analizate 

 
Tehnica TG-MS-FTIR aplicată probelor de lacuri şi vopsele utilizate pentru protecţia lemnului 

permite identificarea produşilor de degradare ce rezultă la diferite temperaturi şi care pot oferi 

informaţii cu privire la componenţii ce intră în structura acestora, dar şi despre riscul pe care îl 

reprezintă aceştia pentru mediul înconjurător. 

 
Analiza MS-FTIR 

Pentru toate probele de produse de acoperire analizate, rezultatele obținute în urma efectuării 

analizelor MS sunt în concordanță cu cele obținute în urma efectuării analizelor FTIR pentru faza 

gazoasă la diferite temperaturi ce oferă informații suplimentare cu privire la descompunerea termică a 

probelor. 

ECM  
Se evidenţiază benzile caracteristice pentru apă, pentru structurile alifatice (atribuite vibrațiilor 

legăturii C-H a metilenului și a grupărilor metil) și compușilor carbonil (ASTM D 7309-07; Ploeger și 

alții, 2009). De asemenea, se evidenţiază vibrațiile legăturii C-O pentru intervalul 1170-1072 cm
-1

 

(Ploeger și alții, 2009) şi benzile caracteristice pentru compușii aromatici în intervalul 1590-1280 cm
-1

. 

Vârful de la 931 cm
-1

 corespunde vibraţiei legăturii –N-H confirmând prezenţa azotului, iar cele de la 

2352 şi 667 cm
-1

 corespund CO2 (Duce și alții, 2014).  

  

Fig. 3.14. Spectrele FTIR ale produselor gazoase rezultate din descompunerea termică a probei 

ECM 
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Spectrele MS şi FTIR obţinute în urma analizei gazelor de descompunere în aer a vopselei ce 

conţine răşini alchidice/acrilice pe bază de apă (ECM) îndică bioxidul de carbon drept produs potenţial 

toxic majoritar (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

 

În cazul impregnantului IAC predomină conţinutul de apă. Termooxidarea componentelor 

organice prezente în vopseaua IAC are loc în intervalul 320 - 420C cu degajare de H2O şi CO2 (fig. 

3.12 a şi fig. 3.13), nefiind evidențiate alte fragmente ionice. Spectrele FTIR obţinute la diferite 

temperaturi pentru gazele de descompunere evidenţiază benzile caracteristice pentru apă între 4000-

3050 cm
-1

, pentru structurile alifatice între 3050-2886 cm
-1

 (atribuite vibrațiilor legăturii C-H a 

metilenului și a grupărilor metil) şi vârfurile de la 2352 şi 667 cm
-1

 care corespund CO2 (Duce și alții, 

2014).  Vârfurile de la 1605, 1510 și 829 cm
-1

 sunt specifice pentru derivații aromatici (Crespi și alții, 

2007).  

 
Fig. 3.15. Spectrul FTIR pentru produșii volatili emiși în timpul descompunerii termice a probei IAC 

 

Rezultatele obţinute îndică drept produs potenţial toxic majoritar bioxidul de carbon în cazul 

descompunerii în aer a produsului de acoperire notat cu IAC (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

 

Spectrele MS înregistrate pentru gazele de descompunere a probei LPM la diferite temperaturi 

confimă prezenţa de solvent nafta (petroleum) mediu alifatic declarat de producători, care este format 

în principal din hidrocarburi saturate cu număr de atomi de carbon predominant în intervalul de la C9 

până la C12. Conţine de asemenea şi hidrocarburi aromatice şi naftene. La temperaturi mai mari de 

300
o
C conform curbelor termogravimetrice (TG) şi termogravimetrice derivate (DTG), începe procesul 

de termo-oxidare cu degajare de H2O şi CO2. Alături de acestea, sunt prezente şi fragmentele m/z = 26 

(C2H2
+
), 30 (CH2O

+
), 42 (C3H6

+
), 56 (C4H8

+
) şi 72(C4H8O

+
), care pot rezulta din descompunerea 

răşinii alchidice din componenţa vopselei LPM. De asemenea, la temperaturile de 405.9 C şi 457.5 C 

se adaugă şi fragmentul ionic m/z = 78 (C6H6
+
), ce confirmă prezenţa benzenului în gazele de 
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descompunere. Spectrele MS şi FTIR obţinute în cazul probei LPM indică drept produşi de 

descompunere potenţial toxici majoritari la temperaturi mai mici de 300
 o

C benzenul şi xilenul, iar la 

temperaturi mai mari bioxidul de carbon  (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

 
Fig. 3.19. Spectrele FTIR pentru produșii volatili emiși în timpul descompunerii termice a probei LPM 

 

La temperatura de 100,2 C pentru proba ESI conform spectrelor, se evidenţiază prezenţa de 

solvent nafta (petrol) și a celui alifatic mediu, conținut declarat și de către producător. Sunt prezente 

fragmente ionice ce rezultă din scindarea legăturilor C-C a lanţurilor alifatice, grupate în tripleţi cu 

formula generală CnH2n-1, CnH2n şi CnH2n+1, cu n cuprins între 3 şi 8. Sunt prezente de asemenea 

fragmentele m/z=91, m/z=105 şi m/z=119 ce indică prezenţa unui inel benzenic substituit, dar şi 

fragmentele m/z=77, 91, 119 şi 134 care pot fi atribuite prezenţei fragmentelor t-butilfenil (Staggs și 

alții, 2003). La temperatura de 343.5C sunt prezente şi fragmentele care pot rezulta din 

descompunerea răşinii alchidice din componenţa produsului de acoperire ESI. Evident, sunt prezente şi 

fragmentele m/z = 18 (H2O
+
) şi m/z=44 (CO2

+
) (fig. 3.12 şi fig. 3.13), a căror intensitate creşte la 
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temperatura de 467.5C. La temperatura de 100 C se remarcă benzi intense pentru apă între 4000 - 

3500 cm
-1

, pentru structurile alifatice între 3050 - 2886 cm
-1

, pentru compușii carbonilici între 1900 - 

1650 cm
-1

, pentru compușii aromatici în intervalul 1590 - 1280 cm
-1

, sau pentru alcooli între 1000 - 

1200 cm
-1

 (Guo și alții, 2018). Sunt de asemenea observate vârfuri intense la 2352 şi 667 cm
-1

 care 

corespund CO2 (Duce și alții, 2006) a căror intensitate creşte la temperaturi mai mari de 300C când 

are loc procesul de termo-oxidare (
a
Mihăilă și alții, 2021).  

 
 

Fig. 3.21. Spectrele FTIR pentru produșii volatili emiși în timpul descompunerii termice a probei ESI 

 

Rezultatele obţinute din analiza spectrelor MS şi FTIR în cazul probei ESI indică drept produse 

majoritare de descompunere potenţial toxice la temperaturi mai mici de 300C, benzen şi xilen, iar la 

temperaturi mai mari bioxid de carbon (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

 

Spectrele MS obţinute pentru lacul LYP la diferite temperaturi evidenţiază şi în cazul acestei 

probe prezenţa solventului nafta (petroleum), dar și a celui mediu alifatic, componente declarate și de 

către producător. Se constată astfel că, la prima valoare a temperaturii, sunt prezente fragmente ionice 

ce rezultă din scindarea legăturii C-C a lanţurilor alifatice, grupate în tripleţi cu formula generală 

CnH2n-1, CnH2n şi CnH2n+1, cu n cuprins între 3 şi 11. În spectrul MS de la temperatura de 110.4 C se 

identifică de asemenea şi fragmentele m/z=91, m/z=105 şi m/z=119 ce indică prezenţa unui inel 

benzenic substituit, dar şi fragmentele m/z=77, 91, 119 şi 134 care pot fi atribuite prezenţei 
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fragmentelor t-butilfenil (Staggs și alții, 2003).  Se regăseşte la această temperatură şi fragmentul ionic 

m/z = 28 (N2
+
), care confirmă prezenţa azotului ce poate proveni din 2-butanon-oximă, declarată de 

producător.  

La temperatura de 354.2C sunt identificate fragmentele care pot rezulta din descompunerea 

răşinii alchidice din componenţa vopselei LYP. Începând cu această temperatură constatăm o 

intensificare a curentului ionic pentru fragmentul m/z = 27 (HCN
+
) care poate rezulta conform 

literaturii de specialitate (Wilkie și alții, 2006; Lin și alții, 2007)  din descompunerea termică a 

componentei poliuretanice existente în acest tip de vopsea. La temperaturi mai mari de 300C sunt 

prezente şi fragmentele m/z = 18 (H2O
+
) şi m/z=44 (CO2

+
), caracteristice procesului de termooxidare, 

iar intensitatea lor creşte odată cu creşterea temperaturii. Prezenţa benzenului în gazele de 

descompunere este confirmată de intensificarea curentului ionic pentru m/z = 78 (C6H6
+
). 

 
Fig. 3.23. Spectrele FTIR pentru produșii volatili emiși în timpul descompunerii termice a probei LYP 

 

Spectrele FTIR ale fazei gazoase rezultate din descompunerea probei LYP sunt prezentate la 

diferite temperaturi, în concordanţă cu observaţiile precizate pe baza analizei spectrelor MS. Astfel, în 

spectrul FTIR de la temperatura de 110 C se identifică benzile caracteristice pentru structurile 

alifatice între 3050-2886 cm
-1

 şi pentru compuși aromatici în intervalul 1590-1280 cm
-1

, confirmând 
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prezenţa de solvent nafta (petrol), alifatic mediu şi xilen, declarate de producător. La temperaturi mai 

mari de 300C se intensifică vârfurile de la 2352 şi 667 cm
-1

 care corespund CO2 (Duce și alții, 2014) 

şi benzile caracteristice pentru apă între 4000-3500 cm
-1 

datorită
 
procesului de termooxidare. Vârful 

identificat la 1374 cm
-1

 este specific vibraţiei legăturii (–CN) (Tsuge și alții, 2011) care poate fi 

asociată cu prezenţa HCN, fragmentul ionic m/z = 27 (HCN
+
). 

La temperaturi mai mici de 300 C conform spectrelor MS şi FTIR produsele de descompunere 

potenţial toxice majoritare sunt benzen şi xilen, iar la temperaturi mai mari bioxid de carbon, dar şi 

acid cianhidric (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

 

Rezultatele obţinute pentru proba SLT indică clar prezenţa azotului prin fragmentele m/z = 

14(N2
++

)  şi m/z = 28 (N2
+
), dar şi a oxigenului prin m/z = 16 (O2

++
) şi m/z = 32 (O2

+
). La temperatura 

de 99.9C se identifică prezenţa fragmentelor care indică clar prezenţa unor hidrocarburi aromatice. 

Sunt prezente şi fragmente care confirmă prezenţa de solvent nafta alifatic mediu. La temperaturi mai 

mari de 320C crește şi intensitatea curentului ionic pentru fragmentele m/z = 18 (H2O
+
) şi m/z=44 

(CO2
+
) care sunt caracteristice proceselor de termo-oxidare. La temperaturi mai mari de 400C se 

poate observa intensificarea curentului ionic pentru fragmentul m/z=50 (CF2
+
), care confirmă prezenţa 

teflonului în acest produs de acoperire.  

Rezultatele spectrelor FTIR evidenţiază prezenţa de solvent nafta alifatic mediu prin prezenţa 

benzilor caracteristice structurilor alifatice între 3050-2886 cm
-1

 şi pentru compuși aromatici în 

intervalul 1590-1280 cm
-1

. După temperatura de 420C acestea dispar sau se reduc considerabil, 

constatându-se în schimb intensificarea vârfurilor de la 2352 şi 667 cm
-1

 care corespund CO2 (Duce și 

alții, 2014). Sunt prezente în spectrele FTIR şi benzile caracteristice pentru apă între 4000-3500 cm
-1

, 

benzile caracteristice CO în intervalul 2200-2040 cm
-1

 şi compușilor carbonilici între 1780 şi 1660 cm
-

1 
(ASTM D 7309-07; Ploeger și alții, 2009). Prezenţa benzilor cuprinse între 1305 şi 1368 cm

-1
 poate fi 

asociată conform literaturii de specialitate (Germinario și alții, 2016) cu vibraţia legăturii C-F, fapt ce 

confirmă prezenţa teflonului în acest tip de produs de acoperire. 

 
 

Fig. 3.25. Spectrele FTIR pentru 

produșii volatili emiși în timpul 

descompunerii termice a probei SLT 
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Produsele potenţial toxice majoritare identificate din analiza spectrelor MS şi FTIR în cazul 

produsului de acoperire SLT, sunt benzen, xilen şi bioxid de carbon (
a
Mihăilă și alții, 2021). 

3.4. Studii de calorimetrie de combustie la microscală (studii MCC) 
 

Studiul comportării la foc a lacurilor şi vopselelor este foarte important în stabilirea condiţiilor în 

care acestea pot fi utilizate în spaţii închise, astfel încât impactul negativ asupra securităţii la incendiu 

să fie minim. 

Cercetările din domeniu tratează îmbunătăţirea performanţelor de comportare la foc (reducerea 

eliberării de căldură, controlul temperaturii de inflamabilitate, diminuarea propagării flăcării) dar şi 

identificarea gazelor toxice ce se degajă prin piroliza acestora. Testele de calorimetrie de combustie la 

microscală (MCC) au fost făcute pentru o gamă largă de polimeri (Gawdzik și alții, 2019).  În această 

teză de doctorat pentru filmele de vopsea uscate şi desprinse de pe dischetele de lemn cu ajutorul unei 

lame din oțel inoxidabil, s-a aplicat în premieră tehnica calorimetriei de combustie la microscală 

(MCC).  

Această tehnică a fost dezvoltată de cercetători pentru a evalua inflamabilitatea diferitelor tipuri 

de materiale.  

 

Caracteristicile analizelor efectuate 

Testele s-au realizat conform ASTM D7309-2007 (metoda A), respectiv degradarea probelor cu 

masa cuprinsă între 3,2 şi 4,7 mg în atmosferă de azot cu viteza de 1C/s, în intervalul de temperatură 

25 ÷ 900C şi gazele de ardere rezultate sunt introduse într-un cuptor de combustie la temperatură 

înaltă (900C). 
 

Tabel 3.8. Parametrii calculaţi în urma efectuării testelor MCC 

Proba 
Masa 

(mg) 

Reziduu 

(mg) 

Randament 

carbonizare 

(wt%) 

Grad 

descompunere 

(%) 

THR 

(kJ/g) 

HRC 

(J/(gK)) 

ESI 3,92 0,63 16,07 83,93 17,36 113,44 

LPM 2,56 0,40 15,63 84,37 16,75 143,09 

SLT 4,59 0,21 4,58 95,42 19,48 154,73 

LYP 4,70 0,52 11,06 88,94 22,20 236,66 

ECM 3,88 0,34 8,76 91,24 15,63 236,73 

IAC 3,24 0,66 20,37 79,63 5,86 84,60 

 

Analiza rezultatelor furnizate de tehnica MCC a condus la obţinerea parametrilor centralizaţi în 

tabelul 3.9, care de asemenea caracterizează procesul de combustie a lacurilor şi vopselelor analizate:  

 PHRR – valoarea maximă a eliberării de căldură (vârful); 

 TPHRR – temperatura la care se înregistrează PHRR;  

 Timp – momentul în care se înregistrează PHRR.  

Prima valoare maximă a eliberării de căldură PHRR apare după 175 secunde pentru proba LYP 

confirmând cea mai mică stabilitate termică a acestui tip de produs de acoperire în timpul procesului 

de piroliză (
a
Mihăilă și alții, 2021). 
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    Tabel 3.9. Parametrii extraşi din datele furnizate de MCC 

Proba 

1 2 3 

PHRR  

(W/g) 

TPHRR 

(°C) 

Timp  

(s) 

PHRR 

(W/g) 

TPHRR 

(°C) 

Timp  

(s) 

PHRR 

(W/g) 

TPHRR 

(°C) 

Timp  

(s) 

ESI 112,05 385,28 237,50 - - - - - - 

LPM 98,55 370,13 228,00 57,70 459,88 318,50 - - - 

SLT 117,69 387,45 227,50 125,61 431,13 271,50 - - - 

LYP 57,41 323,67 175,00 106,84 398,60 250,50 152,55 439,05 291,50 

ECM 231,23 411,32 271,50 - - - - - - 

IAC 51,92 363,20 219,50 42,50 413,99 270,50 - - - 

 

Analizând reprezentările grafice în funcţie de temperatură şi în funcţie de timp se observă 

diferenţe mari între forma curbelor şi numărul de vârfuri identificate pentru probele analizate. La 

extreme se află probele IAC şi ECM, probe care au cel mai mic, respectiv cel mai mare HRC şi PHRR. 

 

Tehnica MCC a evidenţiat în cazul probei LYP cea mai mică temperatură la care se înregistrează 

primul vârf (TPHRR), la 323°C, după cel mai scurt timp de la începerea combustiei (175s) şi degajă cea 

mai mare cantitate totală de căldură (THR), dovedind faptul că această probă are cea mai mică 

stabilitate termică şi poate contribui cel mai mult la dezvoltarea unui incendiu. Testele MCC au indicat 

cea mai bună stabilitate termică în timpul pirolizei pentru proba IAC, aceasta având cele mai mici 

valori pentru HRC, dar şi pentru THR şi cea mai mare cantitate de reziduu. 
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Capitolul 4. Analiza procesului de uscare a peliculelor de lacuri și vopsele 

utilizate 

4.2. Analiza procesului de uscare a peliculelor de lacuri şi vopsele utilizate 
 

 

Prezentarea analizelor efectuate 

Studiul cinetic al uscării lacurilor și vopselelor aplicate pe dischete din lemn de brad în condiții 

izoterme la 25
0
C a fost realizat folosind în premieră un echipament Mettler Toledo TGA-SDTA851

e
. 

Acest echipament permite o mare acuratețe în privința măsurării masei probelor și a temperaturii, ±1µg 

în cazul masei, respectiv ±0,01
0
C în cazul temperaturii. În cadrul acestui studiu au fost folosite 

dischete din lemn de brad având un diametru de 5 mm (figura 4.2), pe care au fost aplicate produsele 

de acoperire studiate în strat subțire de 0,13-0,31 mm. Probele au fost supuse uscării la o temperatură 

de 25°C, utilizând un debit de aer sintetic de 20 ml/min ca agent de uscare. Curbele obținute în urma 

determinărilor au fost procesate folosind softul Mettler Toledo STAR
e
 (

a
Mihăilă și alții, 2019). 

 

4.2.1. Cinetica uscării în condiții izoterme 

 Au fost utilizate 4 modele cinetice de uscare ce se iau în considerare în mod frecvent în cazul 

studierii procesului de uscare izotermă, și anume: modelul Henderson și Pabis, modelul Logaritmic, 

modelul celor doi termeni și modelul modificat Midilli și Kucuk (model propus în cadrul acestui 

studiu). 

 
 

Fig.4.3. Valorile experimentale şi cele calculate cu modelul 4, respectiv modelul 3 in cazul SLT, 

pentru MR 

 

Modelele cinetice de uscare testate. şi curbele de uscare în care sunt reprezentate valorile 

umidității materialelor în funcție de timpul de uscare (umiditatea materialului – timp de uscare) relevă 

faptul că în cazul tuturor probelor analizate cele mai bune rezultate se obţin cu modelul 4 propus în 

această lucrare (Modelul modificat Midilli și Kucuk) (
a
Mihăilă și alții, 2019). 
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În cazul probei SLT au fost obținute rezultate bune utilizând și modelul 3, rezultate similare 

celor obținute cu modelul 4. Conform curbelor de mai sus (fig. 4.3.) se poate observa faptul că pentru 

proba SLT, modelul 3 corespunde mai bine datelor experimentale din etapa uscării la viteză constantă, 

pe când modelul 4 corespunde mai bine datelor experimentale din etapa uscării cu viteză 

descrescătoare (
a
Mihăilă și alții, 2019). 

În tabelul 4.2. sunt prezentate valorile obținute în urma aplicării ecuațiilor menționate mai sus (4) 

și (5), dar și valoarea timpului total de uscare pentru fiecare dintre cele șase tipuri de produse de 

acoperire analizate: 

Tabel 4.2. Timpul de uscare 

Proba tI(s) tII(s) t(s) 

SLT 607 5000 5607 

ESI 539 6541 7080 

LYP 610 7236 7846 

ECM 119 7793 7912 

IAC 292 1660 1952 

LPM 242 4471 4713 

 

În urma analizei rezultatelor obținute s-a putut constata că durata primei etape a uscării cu viteză 

constantă este de aproximativ 10 minute în cazul probelor de vopsea SLT, ESI și LYP și cuprinsă între 

2 și 5 minute pentru probele ECM (s-a ţinut cont în calculul perioadei a doua atât de uscarea cu viteză 

descrescătoare liniară cât şi de cea cu viteză descrescătoare neliniară), IAC și LPM, pe când timpul 

total de uscare este  cuprins între 12 și 131 minute (
a
Mihăilă și alții, 2019; 

b
Mihailă și alții, 2019). 

Au fost determinați coeficienții de difuziune pentru cele șase produse de acoperire în urma 

aplicării ecuației Crank, ce permite determinarea destul de precisă a coeficienților de difuziune prin 

metoda pantei doar pentru cazuri simplificate. Coeficienţii efectivi de difuziune obţinuţi pentru cele 

șase tipuri de vopsele comerciale aplicate în strat subţire pe dischete de lemn de brad uscate cu 

diametrul de 5 mm au valori cuprinse între 0,4 10
-12

 și 4,3 10
-12

 m
2
/s. 

Uscarea unei pelicule de vopsea este influenţată şi de alţi factori care iau in considerare condițiile 

“externe”: geometria uscătorului, viteza agentului de uscare, conţinutul de umiditate/solvent în agentul 

de uscare. Aceşti factori au o mare influenţă asupra uscării în prima perioadă, atunci cand solventul are 

concentraţie mare în peliculă. În măsura în care conţinutul de solvent din peliculă scade, influenţa 

acestor factori se diminuează şi uscarea este controlată de difuziunea în interiorul peliculei. Am 

considerat că în perioada determinantă (cea care are durata cea mai mare) uscarea este controlată de 

difuzia în peliculă, care nu este influenţată de factorii externi. Pentru cele șase produse de acoperire a 

fost aplicat și un model de difuziune utilizând valorile coeficienților de difuziune și a grosimii inițiale a 

stratului de vopsea. S-a obținut o foarte bună corelație pentru probele IAC, ESI și LYP (abatere 

maximă de 18%). Pentru SLT s-a obţinut o corelaţie satisfăcătoare (abaterea maximă de 22%). 

Abateri mai mari s-au identificat pentru LPM (abatere maximă de 40%) și ECM (abatere maximă de 

68%), datorită compoziţiei complexe a peliculelor de vopsea. 
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Capitolul 5. Studii privind rezistenţa în timp la acţiunea factorilor de mediu a 

lemnului de brad tratat cu diferite lacuri şi vopsele 
5.1. Analiza influenţei diferiţilor factori de mediu asupra rezistenţei în timp a 

suprafeţei lemnului de brad tratat cu diferite lacuri şi vopsele 

 
5.1.1. Analize termogravimetrice 

 

Caracteristicile analizelor efectuate 

Produsul răzuit a fost supus analizei termogravimetrice realizată cu ajutorul unui echipament 

Mettler Toledo TGA-SDTA 851
e
 în atmosferă de aer sintetic în condiții dinamice, utilizând un debit de 

aer de 20 ml min
-1

. Intervalul de temperatură în care s-a realizat analiza a fost de 25-800
o
C, viteza de 

încălzire fiind de 10
o
C/min. Curbele obținute au fost interpretate folosind softul STAR

e
 de la Mettler 

Toledo. 

Au fost obținute curbele termogravimetrice derivate (DTG) pentru probele expuse în condiţii de 

laborator timp de 6 luni şi 12 luni, dar și cele expuse în diferite zone geografice timp de 6, 12 și 18 

luni. Acestea au fost comparate cu curbele DTG pentru probele expuse în condiţii de laborator 8 

săptămâni (iniţial). Rezultatele obținute pentru probele inițiale au arătat că mecanismul de degradare 

este unul complex. 

Analiza curbele termogravimetrice derivate pentru probele expuse în zona Iaşi (IS) relevă faptul 

că la fel ca şi în cazul probelor expuse în condiţii de laborator pentru produsele de acoperire LYP, SLT 

şi ESI, după 6 luni dispare etapa de degradare din intervalul de temperatură 600-680 C. În cazul 

probei ECM aplicată în două straturi alura curbelor DTG nu se modifică odată cu creşterea timpului de 

expunere. Se constată doar o uşoară deplasare a primului vârf caracteristic descompunerii 

componentelor acrilice de la 279C la 269C. Pentru situaţia în care pe plăcuţe a fost aplicat un singur 

strat de ECM acest vârf dispare complet după 18 luni de expunere. 

  

a) b) 

Fig.5.3. Curbele DTG comparative pentru probele aplicate într-un singur strat și expuse în diferite 

zone geografice timp de 18 luni: a) ECM, b) SLT (
a
Mihăilă și alții, 2022) 
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Pentru a cuantifica stabilitatea termică a vopselelor şi lacurilor din comerţ expuse în diverse zone 

climatice s-a considerat temperatura la care se pierde un procent de 5% din masa probei, neglijându-se 

pierderile de umiditate sau solvent. Se constată pentru probele SLT şi LYP depuse în două straturi pe 

plăcuţele de lemn de brad scăderea temperaturii T5% odată cu durata expunerii. În cazul probei ECM, 

apar şi valori mai mari pentru T5% decât în cazul probei iniţiale odată cu creşterea duratei de expunere 

datorită degradării accentuate a componentelor acrilice. În cazul probei ESI aplicată în 2 straturi se 

observă că după 18 luni de expunere avem aproximativ aceeaşi valoare pentru T5% indiferent de zona 

de expunere. Stabilitatea termică a impregnantului acrilic IAC este de asemenea influențată atât de 

durata de expunere, cât și de condițiile climatice.  Probele de vopsea aplicate în două straturi sunt mai 

stabile decât cele aplicate într-un singur strat. Cele mai importante modificări se observă în cazul 

probelor expuse în Constanța. În cazul lacului protector LPM constatăm pentru probele expuse în zona 

Piatra Neamț o scădere constantă a stabilității termice odată cu creșterea timpului de expunere. Această 

scădere este mai accentuată atunci când proba LPM a fost aplicată într-un singur strat. Modificări 

moderate ale stabilității termice în funcție de durata de expunere constatăm în cazul probelor expuse în 

CT și OL (
a
Mihăilă și alții, 2022). 

S-a constatat că cea mai bună stabilitate termică în condiţiile de expunere la intemperiile din cele 

patru zone climatice o are proba ESI aplicată în două straturi. În cazul probelor ECM ce conţin atât 

componente alchidice cât şi acrilice se evidenţiază o puternică influenţă a expunerii la radiaţii UV şi 

temperaturi ridicate. În urma expunerii în zonele IS şi CT, prin temperaturi ridicate şi număr mare de 

zile fără nori are loc degradarea accentuată a componentelor acrilice. S-a constatat de asemenea că în 

general pentru toate probele expuse în zona climatică PN modificările caracteristicilor 

termogravimetrice sunt mai puţin evidente, indiferent de durata expunerii şi de prezenţa unui strat sau 

a două straturi de produse de acoperire (
b
Mihăilă și alții, 2022). 

Filmele de vopsea şi lac obţinute în urma procesului de uscare în condiții de laborator timp de 

trei sau  șase luni au fost îndepărtate de pe dischetele de lemn cu ajutorul unei lame din oţel inoxidabil 

şi au fost supuse analizei DSC, deoarece stabilirea temperaturii de tranziţie sticloasă (Tg) a filmului 

uscat este un aspect important pentru evaluare proprietăților. Probele au fost supuse la trei cicluri de 

încălzire/răcire (2 încălziri şi o răcire) în intervalul de temperatură -80 ÷ 200C cu un echipament 

Mettler Toledo DSC1. Pe cea de a două curbă de încălzire s-au obţinut temperaturile de tranziţie 

sticloasă (Tg) prezentate în tabelul 5.9. Valorile temperaturilor de tranziție sticloasă sunt apropiate de 

cele raportate în capitolul 3.2.1. pentru probele IAC, LPM și SLT uscate în laborator timp de două 

luni. O creștere a temperaturii de tranziție se evidențiază în cazul probelor ECM, ESI și LYP. Această 

tendință de modificare a temperaturii de tranziție sticloasă se păstrează și după 6 luni de menținere a 

probelor în condiții de laborator. 
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Tabel 5.9. Temperaturile de tranziţie vitroasă pentru probele de vopsea uscate după diferite 

intervale de timp de expunere 

Proba 3 luni  

în laborator 

1 strat 

6 luni 

în laborator 

1 strat 

6 luni 

în Olanda 

 1 strat 

6 luni 

în Olanda 2 

straturi 

Tg1(C) Tg2(C) Tg1(C) Tg2(C) Tg1(C) Tg2(C) Tg1(C) Tg2(C) 

ECM -5,05 15,34 -6,83 22,34 - - -5,99 19,68 

-6,01
*
 19,16

*
 -6,53

* 
20,96

* 

IAC 7,33 25,99 11,84 33,01 - - - - 

LPM 15,67 - 15,00 - 35,35 - 27,50 - 

SLT 12,51 - 11,18 - 29,01 - 29,32 - 

ESI 28,52 - 32,06 - 30,01 - 26,01 - 

LYP 13,17 - 26,34 - 29,98 - 31,96 - 

*valori pentru probe expuse în zona Iași timp de 12 luni 

 

Se observă pentru probele LPM și SLT o creștere mai importantă a temperaturii Tg în cazul 

expunerii timp de șase luni în zona geografică Olanda comparativ cu situația în care probele au fost 

menținute în condiții de laborator aceeași perioadă de timp. În cazul probelor ECM, ESI și LYP 

diferențele dintre valorile temperaturilor Tg pentru probele menținute în condiții de laborator timp de 6 

luni și cele pentru expunerea la intemperii timp de șase luni sunt mult mai mici. Conform rezultatelor 

obținute se constată că valorile obținute după 6 luni, respectiv 12 luni de expunere la factorii de mediu 

a probelor de lemn de brad tratate cu produsul de acoperire ECM, valoarea Tg pentru stratul de vopsea 

nu variază foarte mult. 

În concluzie, constatăm o scădere mai accentuată a elasticității straturilor de vopsea de lac 

alchidic (LPM) și lac alchidic cu teflon (SLT) în condiții de expunere la factorii de mediu timp de șase 

luni comparativ cu păstrarea probelor în condiții de laborator aceeași perioadă de timp. Stratul de email 

alchidic ESI își păstrează elasticitatea atât după păstrarea în condiții de laborator cât și în cazul 

expunerii la factorii de mediu, timp de 6 luni. Elasticitatea stratului de lac alchido-uretanic (LYP) se 

modifică mai puțin dacă comparăm cele două condiții de expunere. Valoarea temperaturii Tg crește cu 

3 până la 5 grade pentru probele expuse în zona Olanda, comparativ cu cele păstrate în laborator 

aceeași perioadă de șase luni. În privința numărului de straturi de vopsea aplicate constatăm o mai 

bună elasticitate pentru probele LPM și ESI aplicate în două straturi și expuse 6 luni în zona Olanda 

comparativ cu cele aplicate într-un singur strat. Pentru celelalte tipuri de vopsea nu se constată 

diferențe semnificative între valorile Tg funcție de numărul de straturi de vopsea aplicate pe plăcuțele 

din lemn de brad (
b
Mihăilă și alții, 2022). 

 

5.1.2. Analiza  proprietăților de suprafață ale stratului de vopsea 

 

S-a efectuat măsurarea unghiului de contact pentru probele de vopsea analizate aplicate pe 

plăcuţe de lemn de brad. S-au făcut măsurători după ce vopseaua s-a uscat în condiţii de laborator timp 

de 8 săptămâni, după ce plăcuțele au fost menţinute în condiţii de laborator timp de un an şi pentru 

probele ce au fost expuse diferitelor condiţii climatice din patru zone geografice. S-au realizat 

măsurători atât pe plăcuţele din lemn de brad având aplicat un singur strat de vopsea, cât şi pentru cele 

cu două straturi de vopsea. Au fost luate în considerare rezultatele obţinute pe centrul plăcuţei dar şi pe 

margini, valoarea finală fiind o medie a acestor zone. 
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   Unghi de contact inițial– 78 

ECM (1 strat) 

 
După 6 luni expunere IS– 

98,4 

ECM (1 strat) 

 

După 6 luni expunere PN– 

96,3 

ECM (1 strat) 

 

După 6 luni expunere OL– 

102,1 

ECM (1 strat) 

 

După 6 luni expunere CT– 

95,8 

ECM (1 strat) 

 

 
După 1 an expunere IS– 

91,1 

ECM (2 straturi) 

 

După 1 an expunere PN– 

102,6 

ECM (2 straturi) 

 

După 1 an expunere OL– 

102,4 

ECM (2 straturi) 

 

După 1 an expunere CT– 

93 

ECM (2 straturi) 

 

Unghi de contact inițial– 69,4 

ECM (2 straturi) 

 

Fig. 5.8. Reprezentare grafică a variației în timp a unghiului de contact pentru proba ECM + 

imagini picături 
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După 6 luni expunere CT-

137,6 

IAC (1 strat) 

După 1 an expunere OL-  107  

IAC (2 straturi) 

După 18 luni expunere PN -

75,5 

IAC (2 straturi) 

 

Unghi de contact inițial – 131,08
o 

 

 

Fig. 5.12. Reprezentare grafică a variației în timp a unghiului de contact pentru proba IAC + 

imagini picături 
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Concluzii 

 

Studiile realizate au evidenţiat în privinţa unghiului de contact cel mai bun comportament pentru 

proba ECM aplicată într-un strat sau două straturi. Suprafeţele pe care a fost aplicată ecolazura ECM 

devin hidrofobe după 6 luni de expunere în diferite condiţii climatice. Această hidrofobicitate se 

păstrează şi după creşterea duratei expunerii de la 6 la 18 luni, dacă sunt depuse pe plăcuţele de lemn 

două straturi de vopsea. Modificări ale proprietăţilor de suprafaţă ale produselor de acoperire analizate 

s-au constatat în cazul probelor SLT şi LYP depuse într-un singur strat pentru care valoarea unghiului 

de contact a scăzut semnificativ o dată cu creşterea duratei de expunere în diferitele zone climatice. În 

cazul probei ESI apar modificări semnificative ale proprietăţilor de suprafaţă în funcţie de condiţiile 

climatice, după 6 luni de expunere, dar o dată cu creşterea duratei expunerii de la 6 la 18 luni valoarea 

unghiului de contact nu mai variază semnificativ, situându-se în jurul valorii medii de 64 indiferent de 

zona de expunere şi de numărul straturilor de vopsea depuse pe plăcuţele de lemn. Aceleași observații 

le constatăm și în cazul probei LPM depuse în două straturi, după 18 luni, valoarea unghiului de 

contact se situează în jurul valorii de 65 indiferent de zona de expunere. În cazul probei IAC valorile 

inițiale ale unghiului de contact sunt mai mari de 120 și scad mai pronunțat indiferent de condițiile 

climatice atunci când sunt aplicate într-un singur strat.  
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5.1.3. Microscopie electronică de baleiaj și analiza elementală EDX 

Spectroscopia de raze X cu dispersie după energie (EDX) este o tehnică cu raze X care permite 

identificarea şi caracterizarea compoziţiei elementale a materialelor. Analiza EDX a fost utilizată în 

cazul suprafețelor opace pentru a determina elementele din structura filmului de vopsea. Aceasta se 

realizează în mai multe puncte alese aleatoriu, media aritmetică a rezultatelor obținute reprezentând 

procentul mediu ponderal al elementelor prezente în filmul de vopsea.  

Măsurătorile SEM s-au utilizat pentru a investiga aspectul şi integritatea structurală a probelor de 

lemn de brad tratat şi de asemenea pentru a analiza aderenţa dintre acoperirea exterioară şi suprafaţa 

lemnului.  

5.1.3.1 Microscopie electronică de baleiaj (SEM) 

În cazul probelor aplicate într-un singur strat expuse în zona CT timp de un an se constată 

conform imaginilor SEM apariţia unor fisuri în stratul de vopsea cu excepția probei LYP. Aceste fisuri 

se accentuează după creşterea timpului de expunere la 18 luni. În cazul probelor aplicate într-un singur 

strat și expuse în zona IS apar o serie de fisuri în cazul probelor ECM, ESI, LPM și IAC. O degradare 

mai avansată se constată în cazul probelor expuse în zona OL, sunt prezente microfisuri atât în cazul 

plăcuţelor tratate cu un strat de ECM, SLT, ESI și IAC, cât şi a celor tratate cu doua straturi de LYP, 

SLT și IAC. Rezultatele obţinute relevă de asemenea după 18 luni de expunere o concentraţie mai mare 

de săruri depuse pe plăcuţele de lemn de brad tratate care au fost expuse în zona CT (aerosoli marini) şi 

pe cele expuse în PN (aerosoli montani). Plăcuţele expuse timp de 18 luni în zona PN nu prezintă 

modificări semnificative ale morfologiei suprafeţei. 

  
ECM un strat ECM două straturi 

  
IAC un strat IAC două straturi 

Fig. 5.19. Imagini SEM cu placuţele de lemn de brad tratate cu diferitele tipuri de vopsea și lac – 

expuse 18 luni OL (magnitudinea 2000x) 
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5.1.3.2  Spectroscopie de raze X cu dispersie după energie (EDX) 

Tehnica EDX permite identificarea şi caracterizarea compoziţiei elementale a materialelor și a 

modificărilor generate de expunerea la acțiunea factorilor de mediu externi în diferite zone climatice. 

Datele au fost colectate din trei puncte alese aleatoriu şi s-a calculat procentul în greutate mediu al 

elementelor identificate. Conform analizei EDX, elementele comune întâlnite în fiecare film inițial de 

vopsea sunt carbon, azot, oxigen, cobalt, fier, siliciu, fosfor şi calciu. Procentul de carbon, este cuprins 

între 50% şi 72%, cel de azot între 3% și 9%, iar cel de oxigen variază în intervalul 17%-32%. Prezența 

cobaltului poate fi asociată cu utilizarea acestuia ca agent de uscare. 

Microscopia electronică de baleiaj aplicată pentru analiza proprietăților diferitelor tipuri de 

vopsea a evidențiat faptul că plăcuţele expuse timp de 18 luni în zona PN nu prezintă modificări 

semnificative ale morfologiei suprafeţei. Tehnica EDX a evidențiat pentru zonele de expunere IS, PN şi 

OL prezența de F care poate fi considerat o caracteristică a poluării zonelor respective. După expunerea 

probelor timp de 18 luni la acțiunea factorilor de mediu în cele patru zone geografice s-a constatat 

aproape în toate cazurile creșterea valorii raportului O/C. În cazul raportului N/C pentru probele expuse 

18 luni în zonele OL și PN valorile nu s-au modificat semnificativ.  

 

5.1.4. Spectroscopia de infraroşu cu transformată Fourier (FT-IR) – reflexie totală atenuată 

(ATR-FTIR) 

 

Caracteristicile analizelor efectuate 

Spectrele au fost înregistrate utilizând spectrometrul  Bruker Vertex 70 FTIR (Bruker Optics, 

Ettlingen, Germany) echipat cu un cristal de tip ZnSe. 

Măsurătorile au fost efectuate în modul ATR (Reflectanță Totală Atenuată) în intervalul spectral 

4000 - 600 cm
-1  

la temperatura camerei cu o rezoluție de 4 cm
-1

 și o acumulare de 32 scanări. Analiza 

curbelor obținute a fost efectuată utilizând software-ul OPUS 6.5. Fitarea acestora s-a realizat cu o 

eroare mai mică de 0,002. (
b
Mihaila și alții, 2019). 

 

Intemperiile care sunt o combinaţie de degradare prin radiaţii solare (ultra violet, lumină vizibilă 

şi infraroşu), schimbări de umiditate (ploaie, rouă, umiditate şi zăpadă), efecte de oxidare şi 

temperatură (căldură şi îngheţ) au afectat mai mult sau mai puţin plăcuţele de lemn de brad tratate cu 

formulări hibride: alchidice-acrilice (ECM), alchidice-uretanice (LYP) şi alchidice cu teflon (SLT), 

respectiv alchidice (ESI și LPM) și acrilice (IAC). Cele mai puţin afectate au fost plăcuţele expuse în  

expuse în zona IS și PN, iar cele mai afectate au fost cele expuse în zonele maritime CT şi OL. S-a 

evidențiat și influența numărului de straturi de vopsea aplicate asupra proceselor de degradare și anume 

s-a constatat o degradare mai intensă atunci când ESI, SLT, LYP și IAC au fost aplicate într-un singur 

strat, comparativ cu două straturi. În cazul lacului LPM plăcuțele pe care s-au aplicat două straturi de 

vopsea s-au degradat mai mult decât cele pe care s-a aplicat un singur strat. Cele mai bune performanţe 

în studiul nostru s-au obținut cu formularea hibridă ce conţine răşini alchidice-acrilice pe bază de apă 

(ECM) exceptând zonele de expunere OL și CT. Această formulare îmbină proprietăţile celor două 

tipuri de răşini: cea alchidică care are masă moleculară mai mică şi pătrunde cu uşurinţă în lemn, cea 

acrilică cu masă moleculară mai mare care oferă o rezistenţă bună a stratului de vopsea şi o mai bună 

protecţie UV.  
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5.2. Analiza influenței radiațiilor laser asupra produselor de acoperire (îmbătrânire 

artificială) 

5.2.1. Iradierea probelor (produse de acoperire) aplicate pe plăcuțe de lemn și evaluarea calității 

suprafețelor 

 

Pentru obținerea imaginilor pentru probele de vopsea inițiale și pentru cele iradiate, precum și 

pentru proba de lemn de brad netratată, a fost utilizat un microscop Axio Imager A2, dotat cu detector 

Axiocam 208C, și  obiectiv Epiplan 10x/0.25 H M 27, măsurătorile efectuându-se la o scală de  100 

μm. 

  
a) b) 

 

Fig. 5.29. Imagini obținute la microscop pentru proba LYP inițial (a) și pentru LYP după iradierea 

cu laser la lungimea de undă de 355 nm (b) 

  

a) b) 

Fig. 5.30. Imagini obținute la microscop pentru proba SLT inițial (a) și pentru SLT după iradierea cu 

laser la lungimea de undă de 355 nm (b) 

 

Imaginile obținute au evidențiat modificări mai intense ale aspectului suprafeței produselor de 

acoperire LYP și SLT după iradierea cu sursa laser. 
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5.2.2. Metoda SEM (Electron Scanning Microscopy) 

 

Măsurătorile SEM au fost utilizate pentru a investiga aspectul probelor de lemn de brad tratat cu  

produsele de acoperire (LYP, SLT, ECM, și ESI) înainte, dar și după iradierea cu laser.  

Caracteristici analiză efectuată 

Morfologia de suprafaţă a probelor a fost examinată folosind un Microscop electronic de baleiaj 

tip Quanta 200 cu un sistem de analiză elementală EDX. 

Quanta 200 SEM este un microscop electronic cu scanare de înaltă performanţă, cu vid redus, 

sursă de electroni cu filament wolfram, cu trei moduri de imagine (vid înalt, vid scăzut şi ESEM) 

pentru a găzdui cea mai largă gamă de eşantioane analizabile prin metoda SEM. Sonda EDX prin 

detectorul de derivă cu siliciu permite determinarea rapidă a compoziţiilor elementale şi obţinerea 

hărţilor compoziţionale.  
Pentru probele inițiale se constată o acoperire uniformă, o distribuție omogenă a produselor de 

acoperire aplicate pe substratul lemnos. În urma aplicării iradierii, se observă că nu se înregistrează 

modificări majore la nivelul aspectului stratului de produs de acoperire analizat. 

 

5.2.3. Metoda EDX 

În urma analizei probelor inițiale păstrate în condiții de laborator timp de un an și a probelor 

iradiate, cu ajutorul microscopului Verious G4 UC, se observă că cele 4 patru probe conțin în principal 

trei elemente chimice: C, N și O. Celelalte elemente conținute (F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ca) se 

găsesc în cantități foarte mici cuprinse între 0 și 0,33 %. La nivelul compozițional nu se observă 

modificări majore în privința conținutului de elemente chimice între vopseaua inițială și cea iradiată.  

5.2.4. Metoda ATR-FTIR 

Schimbările privind absorbanța produselor de acoperire în timpul iradierii cu o sursă laser cu 

intensitate de  355 nm sunt caracterizate prin menținerea vârfurilor obținute în cazul probelor neiradiate 

păstrate timp de un an în condiții de laborator, astfel neînregistrându-se nici apariția unor vârfuri noi, 

dar nici dispariția vreunui vârf înregistrat în cazul probelor neiradiate. 
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Concluzii generale 
 

Studiile efectuate și relatate în cadrul tezei “Sisteme de acoperire pentru suprafețe de lemn – 

influența compoziției asupra proprietăților de utilizare” au avut ca scop principal caracterizarea din 

punct de vedere fizico-chimic, analiza procesului de uscare a produselor de acoperire (atât lacuri de 

protecție, cât și vopsea, impregnant pentru lemn) ce se găsesc în comerț și care sunt accesibile oricărei 

persoane ce dorește să protejeze și să înfrumusețeze obiectele și structurile din lemn expuse acțiunii 

factorilor de mediu externi. 

Această lucrare subliniază importanța utilizării produselor de acoperire și protecție a lemnului, 

precum și importanța alegerii și folosirii sistemelor de acoperire potrivite, astfel încât suprafețele de 

lemn să fie protejate împotriva degradării și să își mențină cât mai mult timp aspectul proaspăt și lucios 

obținut în urma formării peliculelor de lacuri și vopsele. Rezultatele obținute în urma efectuării acestor 

studii pot conduce la formularea unor noi produse de acoperire, care să posede toate caracteristicile 

necesare unui produs cât mai calitativ și care oferă rezultatele excelente dorite de orice utilizator, dar în 

același timp să fie un produs în care să fie incluse ingrediente care nu au impact negativ asupra calității 

mediului sau asupra sănătății umane. 

În urma efectuării studiului de literatură, a evaluării modului de abordare al celorlalți cercetători 

în domeniul produselor de acoperire acrilice și alchidice, au putut fi stabilite obiectivele clare ale 

acestei teze de doctorat. Aceste obiective au făcut ca teza să ofere informații noi în domeniul utilizării 

produselor de acoperire și protecție a lemnului. Pentru realizarea unui studiu cât mai complex și 

complet au fost alese produse variate de acoperire, cu caracteristici și proprietăți diferite. Expunerea 

probelor de vopsea aplicate pe lemn de brad s-a făcut în zone climatice diferite, astfel încât să fie atins 

scopul principal al lucrării respectiv analiza influenței factorilor de mediu asupra produselor de 

acoperire aplicate pe suport din lemn de brad după expunerea acestora timp îndelungat în mediul 

exterior la diferite valori ale temperaturii, ale gradului de umiditate, ale vitezei vântului și intensității 

radiației solare, specifice fiecărei zone în care acestea au fost expuse. 

 Testele reologice indică prezența unui comportament de tip solid vâscoelastic în cazul 

vopselelor pe bază de apă (IAC, ECM), și un comportament de tip lichid vâscoelastic în cazul 

vopselelor pe bază de solvent (LPM, LYP, SLT, ESI). De asemenea, se evidențiază faptul că toate 

probele de produse de acoperire se comportă precum fluidele pseudoplastice, proba ECM - ecolazură 

pe bază de apă având comportamentul pseudoplastic cel mai accentuat. Au fost efectuate cinci tipuri de 

teste, testele de timp în regim oscilatoriu și rotational demonstrând faptul că produsele de acoperire 

codificate ECM (ecolazură de bază de apă) și ESI (email superlucios), au o stabilitate bună în timpul 

depozitării în recipient, în cazul celor două probe observându-se de asemenea și obținerea celor mai 

bune suprafețe, respectiv suprafețe uniforme, lucioase și în cazul cărora nu apare fenomenul de șiroire.   

  Rezultatele obținute în urma efectuării analizelor termogravimetrice privind comportarea 

termică și mecanismul de degradare al produselor de acoperire proaspete și a celor uscate și păstrate în 

condiții de laborator timp de 8 săptămâni, dar și a analizelor de calorimetrie cu scanare diferențială 

DSC a dus la evidențierea proceselor de evaporare a solventului din produsele de acoperire proaspete 

și de asemenea la stabilirea temperaturii de tranziție sticloasă în cazul peliculelor de vopsea uscate. 

Analizele termogravimetrice pentru cele șase tipuri de produse acoperire analizate au fost efectuate atât 

în atmosferă de aer, cât și de azot și au evidențiat un mecanism complex de descompunere cuprinzând 

între 2 și 6 etape de degradare. Astfel au fost evidențiate temperaturile la care se descompun o serie de 

substanțe ce se găsesc în compoziția produselor de acoperire, ce erau declarate de producător, sau au 

fost identificate noi substanțe în urma corelării treptelor de degradare obținute cu tipul substanțelor ce 

se pot descompune la temperatura corespunzătoare acelor etape de degradare. 

O altă metodă de analiză a căror rezultate sunt prezentate în cadrul lucrării, este reprezentată de 

tehnica combinată TG/MS/FTIR, ce a fost aplicată de asemenea pentru studierea comportării termice a 
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produselor de acoperire  studiate, și în acest caz evidențiindu-se un mecanism de degradare complex cu 

două până la cinci etape de degradare. S-a putut concluziona că proba LYP- lac alchido-uretanic are 

cea mai mică stabilitate termică, pe când proba SLT – lac alchidic cu conținut de teflon are cea mai 

mare stabilitate termică. Au fost identificate și produsele cu un caracter potențial toxic majoritar ce 

rezultă în urma degajării de gaze de descompunere. În urma evaluării spectrelor MS și FTIR, pentru 

probele pe bază de apă IAC și ECM principalul produs toxic fiind bioxidul de carbon, pentru produsele 

ce conțin solvent LYP, LPM, ESI, SLT produse periculoase identificate fiind benzenul, xilenul și 

bioxidul de carbon, și adițional în cazul LYP a mai fost identificat și acidul cianhidric.  

De asemenea, testele de calorimetrie de combustie la microscală (MCC) au facilitat obținerea 

unor concluzii privind stabilitatea termică a produselor de acoperire. S-a stabilit că proba LYP are cea 

mai mică stabilitate, suprafețele de lemn acoperite cu acest produs aprinzându-se cel mai repede, după 

175 secunde la temperatura de 323°C. Cea mai bună stabilitate termică a fost determinată pentru proba 

IAC ce nu are influență în propagarea unui incendiu și în urma căreia rezultă cea mai mare cantitate de 

cenușă. 

Un alt subiect abordat în această teză de doctorat îl constituie evaluarea curbelor de uscare 

(reprezentare grafică valori umiditate material în funcție de timpul de uscare) și a curbelor vitezei de 

uscare (valori viteză de uscare reprezentate grafic în funcție de valorile umidității materialului) 

obținute pentru produsele de acoperire aplicate în strat subțire pe dischete din lemn de brad. Aceste 

curbe au fost obținute în premieră prin utilizarea unui echipament Mettler Toledo, care poate juca rolul 

unui mini cuptor de uscare.. Au fost aplicate ecuațiile matematice corespunzătoare a patru modele 

matematice: modelul logaritmic, modelul celor doi termeni, modelul propus de Henderson și modelul 

modificat (Middili și Kucuk), pentru cel din urmă fiind obținute cele mai bune rezultate în cazul 

probelor de produse de acoperire analizate. Adițional pentru proba SLT s-au obținut rezultate bune și 

în urma aplicării modelului celor doi termeni. Pentru cele șase probe studiate a fost obținut un timp 

total de uscare cuprins între 12 și 131 minute, iar în urma aplicării modelului modificat (Middili și 

Kucuk) coeficienții de corelație pentru cele șase probe au avut valori mai mari de 0,996 iar deviația 

standard a avut valori mai mici decât 0,0147. De asemenea, au fost determinați coeficienții de 

difuziune prin aplicarea ecuației Crank, ce a permis determinarea acestora prin metoda pantei în cazul 

difuziei unui amestec de solvenți în cadrul unei pelicule ce conține un număr mare de componenți. 

Coeficienţii efectivi de difuziune obţinuţi pentru cele șase tipuri de vopsele comerciale aplicate în strat 

subţire pe dischete de lemn de brad uscate cu diametrul de 5 mm au valori cuprinse între 0,4 10
-12

 și 

4,3 10
-12

 m
2
/s, acestea fiind valori medii obținute pentru produsele analizate. A fost aplicat un model 

de difuziune ce a utilizat valorile coeficienților de difuziune și a grosimii inițiale a stratului de vopsea, 

pentru care a fost obținută o corelație foarte bună în cazul probelor IAC, ESI și LYP pentru care 

abaterea maximă a fost de 18%, pentru proba SLT obținându-se o corelație satisfăcătoare cu o abatere 

maximă de 22%. În cazul probelor LPM (valoare abatere maximă de 40%) și ESI (valoare abatere 

maximă de 68%), s-au obținut corelații mai slabe datorită compoziţiei complexe a peliculelor de 

vopsea. 

Pentru a realiza o analiză completă a peliculelor de vopsea supuse degradării, au fost realizate  și 

teste privind stabilitatea acestora după ce au fost expuse condițiilor climatice din cele patru zone 

geografice  în care s-a desfășurat studiul. În acest caz au fost folosite următoarele metode de analiză: 

analize termogravimetrice, analize ale proprietăților de suprafață ale stratului de vopsea, analize SEM 

și EDX inclusiv pentru probele iradiate cu ajutorul unui laser, spectroscopie ATR-FTIR inclusiv pentru 

probele iradiate cu ajutorul unui laser. Au fost analizate prin aplicarea acestor metode probele de 

vopsea aplicate pe plăcuțe de lemn de brad și uscate în condiții de laborator (temperatură: 23 ± 2
o
C, 

umiditate: 40 ± 5 %), probele de vopsea aplicate pe plăcuțe și păstrate timp de un an în condiții de 

laborator (temperatură: 23 ± 2
o
C, umiditate: 42 ± 15 %) și probele de vopsea aplicate în unul sau în 

două straturi și expuse timp de 6, 12, 18 luni la acțiunea factorilor de mediu din patru zone geografice 
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diferite. Corelarea rezultatelor obținute în urma efectuării analizelor menționate anterior au ajutat la 

conturarea unor concluzii legate de comportamentul produselor de acoperire. Din analiza 

termogravimetrică s-a constatat că cea mai bună stabilitate termică în condiţiile de expunere la 

condițiile climatice corespunzătoare celor patru zone climatice o are proba ESI aplicată în două 

straturi. S-a pus în evidență și diferența dintre condițiile climatice aferente fiecăreia dintre cele 4 zone 

în care au fost expuse probele. Se poate menționa faptul că modificări reduse ale stabilității termice au 

fost observate în cazul probelor expuse în zona climatică PN indiferent de durata expunerii și de 

numărul de straturi de produse de acoperire aplicate pe plăcuțele de lemn de brad. Cele mai importante 

modificări în privința stabilității termice se observă în cazul probelor expuse în zonele climatice IS și 

CT în cazul cărora s-a putut observa și că degradarea componentelor acrilice are loc într-un ritm 

accentuat. Un caz particular îl reprezintă cel al ecolazurii pe bază de apă ECM, pentru care deși inițial 

în urma studiului procesului de uscare a peliculei se arăta că formează o peliculă ce asigură protecția, 

ulterior s-a putut observa că se evidențiază o puternică influență a expunerii la temperaturi ridicate. În 

privința elasticității straturilor de produse de acoperire s-a stabilit că elasticitatea straturilor de lac 

protector alchidic LPM  și lac protector alchidic cu conținut de teflon SLT scade în cazul probelor 

expuse 6 luni la acțiunea factorilor de mediu comparativ cu cea a probelor păstrate în condiții de 

laborator pentru aceeași perioadă de timp. În cazul probei de email superlucios ESI elasticitatea 

rămâne constantă după expunerea timp de 6 luni la acțiunea factorilor externi și la condiții de 

laborator, pe când elasticitatea stratului de lac pe bază de rășină alchido-uretanică LYP se modifică 

foarte puțin luând în considerare perioada de timp de expunere de 6 luni. În cazul probelor LPM și ESI 

aplicate în două straturi se observă menținerea unei elasticități foarte bune în cazul expunerii timp de 6 

luni în zona climatică OL. 

Tehnicile ATR-FTIR și EDX au evidențiat influența numărului de straturi de vopsea aplicate 

asupra performanțelor produselor de acoperire și anume s-a constatat o degradare mai intensă atunci 

când ESI, SLT, LYP și IAC au fost aplicate într-un singur strat, comparativ cu două straturi. În cazul 

lacului LPM plăcuțele pe care s-au aplicat două straturi de vopsea s-au degradat mai mult decât cele pe 

care s-a aplicat un singur strat. Tehnica EDX a evidențiat pentru zonele de expunere IS, PN şi OL 

prezența de F care poate fi considerat o caracteristică a poluării zonelor respective. Conform spectrelor 

ATR-FTIR cele mai bune performanţe s-au obținut cu formularea hibridă ce conţine răşini alchidice-

acrilice pe bază de apă (ECM) exceptând zonele de expunere OL și CT. Această formulare îmbină 

proprietăţile celor două tipuri de răşini: cea alchidică care are masă moleculară mai mică şi pătrunde cu 

uşurinţă în lemn, cea acrilică cu masă moleculară mai mare care oferă o rezistenţă bună a stratului de 

vopsea şi o mai bună protecţie UV. În urma iradierii cu sursa laser s-a constatat că cele mai importante 

modificări structurale apar în cazul lacului ureo-alchidic –LYP. 

 Corelând toate informațiile obținute în urma aplicării metodelor de analiză, se poate concluziona 

ca emailul superlucios ESI aplicat în două straturi pe plăcuțele de lemn de brad este cel mai performant 

dintre produsele analizate, păstrându-și aspectul similar cu cel al stratului inițial după expunerea timp 

de 18 luni în cele patru zone. Cele mai afectate în urma expunerii timp de 18 luni la acțiunea factorilor 

externi din cele patru zone climatice s-au dovedit a fi probele LYP și IAC aplicate într-un singur strat, 

în cazul cărora au fost observate cele mai importante modificări. 
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