
Lemnul
 Un model care periodizează istoria societății umane ia în considerare materialul folosit cu 
precădere într-o anume perioadă. Astfel, vorbind despre preistorie sunt cunoscute epoca pietrei, a 
bronzului sau a fierului, mai aproape de vremea noastră putem discuta despre epoca petrolului sau 
odată cu apariția calculatoarelor, de epoca siliciului. Chiar dacă materialele mai sus amintite au dat 
numele unor epoci istorice, un alt material a fost folosit constant de-a lungul istoriei, de către toate 

civilizațiile, indiferent de poziționarea lor geografică. 
Lemnul, căci despre el este vorba, reprezintă chiar și astăzi, cu tot 
progresul nostru tehnologic, un material de neînlocuit. Mai mult, 
explozia demografică a condus, la nivel global, la un consum de 
produse din lemn care a crescut cu mai mult de 50% faţă de anul 
1960, estimându-se, pe viitor, o accentuare a acestei creşteri. 
Țările dezvoltate economic, în care lemnul se folosește în princi-
pal pentru industrializare, au un consum de lemn de 10 ori mai 
mare decât cele în curs de dezvoltare, acolo unde lemnul este 
folosit cu precădere drept combustibil.
Lemnul este un material natural care provine din plantele lem- 
noase, arbori sau arbuști, fiind compus în majoritate din celuloză 
și lignină și în mică parte din  rășini, materii tanante și materii 
colorante.
Orice arbore este alcătuit din rădăcina, trunchi sau tulpină, 
crengi și frunze. Trunchiul formează partea cea mai importantă, 

reprezentând între 50 - 90% din volumul total al arborelui, fiind folosit cu precădere la obținerea 
produselor din lemn. Din cauza orientării fibrelor și a inelelor anuale, lemnul prezintă caracteristici 
fizice și mecanice diferite pentru cele trei direcții:
  - direcția longitudinala – cuprinsă întru-un plan paralel cu fibrele;
  - direcția transversală - cuprinsa intr-un plan perpendicular pe fibre;
  - direcția tangentiala - un plan paralel cu fibrele și tangent la inelele anuale.

 În secțiunea transversală a unui buștean se 
observă trei zone concentrice:
 - scoarța sau coaja se află la perife-
ria trunchiului, alcătuind învelișul protector al 
arborelui. Partea exterioară a scoarței se 
numește și scoarța moartă sau ritidom, putând fi 
subțire sau groasă, netedă, aspră sau crăpată. 
Partea interioară este scoarța vie sau liberul, 
străbătută de vase prin care curge seva;
 - cambiul este un strat subțire, ca o 
pojghiță lipicioasă, între coajă și lemnul 
propriu-zis;
 - cilindrul lemnos este format din 
țesuturi lemnoase distribuite sub formă de 
inele. Se disting alburnul și duramenul, cu 
precizarea că lemnul din alburn este mai ușor, 
mai elastic, mai permeabil și mai puțin rezistent la solicitarile mecanice, iar lemnul din duramen are 
densitate mai mare, este mai dur și mai rezistent la solicitările mecanice. 
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 Unele specii lemnoase precum pinii, laricele, stejarii, nucul, castanul, cireșul, ulmul au dura-
menul colorat, altele au duramenul necolorat, asemănător alburnului (molidul, bradul, teiul, 
carpenul, fagul, etc).
 Lemnul, datorită numeroaselor lui calități, reprezintă  una dintre cele mai răspândite materii 
prime. Se cunosc mai bine de 10.000 de utilizări ale acestuia, cele mai frecvente sunt ca lemn de foc, 
material de construcții, materie primă pentru industria hârtiei și cea chimică.

Dicționar:

Întrebări:

De reținut:

• alburn - un  strat lemnos situat intre inima lemnului și imedia-
ta apropiere a cojii, activ fiziologic, cu conținut mare de apă, prin care se 
face transportul apei și al sărurilor minerale ;
• duramen - un strat lemnos situat în zona centrala a tulpinii, 
inactiv fiziologic, cu conținut scăzut de apă, format din celule cu pereții 
impregnați cu diferite substanțe și care servește pentru rezistența arborelui 
la solicitări mecanice ;

• Care sunt cele trei direcții luate în considerare pentru a 
descrie proprietățile lemnului?
• Care specii lemnoase au duramenul colorat?
• Care sunt  zonele concentrice ușor observabile în secțiunea 
transversală a unui buștean?

• Păstrarea lemnului în mediu uscat sau sub apă, ii mărește 
considerabil durabilitatea. Astfel în mormintele din Egipt s-au gasit 
obiecte din lemn conservate timp de 5000 de ani, la Drobeta Turnu-Seve- 
rin, la pilonii podului construit de Apollodor din Damasc (acum 2000 de 
ani), s-au păstrat numai părțile din lemn ce au fost permanent sub apă.
• În lume sunt cunoscute mai bine de 30.000 de specii lemnoase.
• În zona Parcului Natural Vânători Neamț se găsesc un număr 
de 82 specii lemnoase ( arbori și arbuști).
• Dintre speciile lemnoase ocrotite, în județul Neamț crește tisa, 
al cărui lemn este considerat a fi prețios întrucât este  greu, dur, cu o 
frumoasă culoare roșcată, foarte potrivit  pentru realizarea unor sculpturi 
sau obiecte de mici dimensiuni.

Aplicații practice:
•     Măsurați cu atenție cele trei dimensiuni ale unor prisme de lemn, 
de diferite specii, pe care mai apoi, lăsați-le scufundate în apă pentru 24 
de ore. Măsurați din nou cele trei dimensiuni ale fiecărei prisme și com-
parați rezultatul cu măsurătorile inițiale. Trageți concluziile!

•   Folosind macheta de la Anexa 8, observați și prezentați 
diferențele dintre secțiunile transversale, longitudinale și tangențiale, 
pentru specii de rășinoase și de foioase. 
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LECTURĂ SUPLIMENTARĂ

Produse din lemn pentru construcții
 Produsele de lemn pentru constructii se pot clasifica în produse din lemn cu structura nemodi-
ficată și produse din lemn cu structura modificată. 
  A. Produsele din lemn cu structură nemodificată se obțin prin prelucrarea cilindru-
lui lemnos,  astfel încât masa lemnoasă suferă modificări de formă, dar structura nu se schimbă.
  A.1 Produsele brute din lemn se obțin din cilindrul lemnos prin curățarea de coajă și 
tăierea la anumite lungimi. Pentru lucrări de construcții se folosesc:
 Bile - produse cu diametrul la capătul subțire de la 8 - 12 centimetri și lungimea de 3,6 metri;
 Manele - produse cu diametrul la capătul subțire de la 12 - 16 centimetri și lungimea de 6,9 
metri;
 Prăjini  -  produse cu diametrul la capătul subțire de la 4 - 8 centimetri și lungimea de 2,4 
metri.
 Bilele, manelele și prăjinile se realizeaza din esențe de rășinoase și se folosesc la alcătuirea 
acoperișurilor, susținerea cofrajelor pentru betoane și sprijiniri la săpături, schele, structura pereților 
etc.
  A.2 Produsele semifabricate din lemn se obțin din lemn rotund prin cioplire sau tăiere, 
putând suferi modificări ale formelor, ale dimensiunilor sau ale aspectului. Acestea pot fi:
 Ciopliturile - se realizează din lemn de rășinoase, prin cioplire cu toporul putând avea muchiile 
teșite sau drepte și lungimi de la 3 metri la 8 metri, se folosesc la realizarea elementelor de planșee, 
acoperiș (grinzi, pane, capriori) și pereți;
 Bulumacii – realizați prin cioplirea pe o parte din lungimea lemnului rotund, cu un capăt ce se 
impregnează sau se carbonizează prin ardere,  se folosesc ca stâlpi la împrejmuiri;
 Cherestelele - se obțin prin tăierea la gater a lemnului rotund pe direcția longitudinală, 
obținându-se piese cu fețe plane și paralele. După modul de prezentare al secțiunii, cheresteaua se 
prezintă în mai multe sortimente precum scândurile,  dulapii și  șipcile.  
 Furnirele - se obțin prin tăierea, cu dispozitive speciale, a lemnului rotund, în foi foarte subțiri; 
tăierea se poate face în lungul cilindrului lemnos - furnir decupat - sau tangențial - furnir derulaj. Prin 
lipirea mai multor furnire se realizează placajele, iar prin combinarea șipicilor și furnirelor se obțin 
panelurile.
  A.3 Produsele finite din lemn se prezintă la dimensiunile și forma la care se vor folosi în 
construcții. Din această categorie fac parte scândurile pentru pardoseli,  parchetele, plăcile celulare,  
ușile și ferestrele.
 B. Produse din lemn cu structura modificată, numite și produse moderne din lemn,  reali-
zate în scopul valorificării superioare a unor sortimente de  masă lemnoasă (ramuri groase, bucăți 
mici etc.) sau a esențelor moi (plop, salcie etc.). Acestea au înlocuit în timp unele din produsele din 
lemn cu structura nemodificată  precum cheresteaua, placajul, furnirele. Cele mai cunoscute exem-
ple sunt plăcile din așchii din lemn și plăcile fibrolemnoase.
 Plăcile din așchii din lemn (PAL) sunt produse obținute prin presarea la cald a unui amestec de 
așchii din lemn și un adeziv puternic. Plăcile din PAL se folosesc la lucrări de tâmplărie sau în 
construcții, ca pardoseli, lambriuri, straturi izolatoare termic. 
 Plăcile fibrolemnoase (PFL) se fabrică din fibre de lemn rezultate prin defibrarea chimică sau 
mecanică a deșeurilor din lemn, stuf, paie, etc. Plăcile din PFL se folosesc în industria mobilei, la tâm-
plărie, lucrări de finisaje.
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