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Prezentele note de curs la disciplina Chimia lemnului sînt 

destinate studenţilor specialităţii 543.1, Tehnologia prelucrării 

lemnului şi altor specialităţi din industria materialelor de construcţie, 

la secţia de zi şi cu  frecvenţă redusă. Sînt elaborate în conformitate 

cu programul de învăţămînt la Chimia lemnului. În lucrare sunt 

elucidate aspectele structurii, proprietăţile fizico-chimice ale 

celulozei şi hemicelulozelor care se consideră componente chimice 

principale ale lemnului  
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                 Componenţii chimici principali ai lemnului sînt: 

celuloza, hemicelulozele şi lignina. Dintre aceştia celuloza şi 

hemicelulozele prezintă din punct de vedere chimic nişte 

polizaharide care la rîndul lor fac parte din grupa hidraţilor de 

carbon. Şi lignina, cu toate că prezintă un polimer de natură 

aromatică, este sintetizată în plante tot din hidraţi de carbon. 

1. Hidraţii de carbon 
Hidraţii de carbon sînt produşi naturali de importanţă vitală 

pentru plante şi animale. Plantele, în acelaşi timp şi arborii, 
sintetizează hidraţi de carbon din CO2 şi H2O. Reacţia este catalizată 
de clorofilă şi necesită energie solară: 

6CO2  +  6H2O C6(H2O)6   +   6O2
lumină

clorofilă
 

 Denumirea de hidraţi de carbon provine încă de pe vremea 
cînd structura lor nu era cunoscută, datorită faptului că la primii 
compuşi izolaţi în stare pură s-a găsit acelaşi raport între oxigen şi 
hidrogen ca şi în molecula de apă. Această denumire s-a dovedit că 
este improprie pentru că ulterior s-au descoperit hidraţi de carbon în 
care raportul dintre hidrogen şi oxigen este diferit de cel din apă, de 
exemplu desoxiriboza are compoziţia: C5H10O4. Comisia 
internaţională pentru nomenclatură în chimie a propus denumirea de 
glucide, de la glucoză, care este unul dintre reprezentanţii cei mai 
importanţi ai acestei clase de compuşi. Această denumire este 
utilizată mai mult în biochimie, datorită faptului că glucoza joacă un 
rol important în procesele biochimice. În chimie se menţine în 
continuare termenul de hidraţi de carbon, fiind folosită şi denumirea 
de zaharuri, mai ales în industria prelucrătoare, care provine de la 
zaharoză, de asemenea un reprezentant important al acestei clase. 
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