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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни «Хімія деревини» охоплює такі основні 

об’єкти: хімічний склад деревини, будову, фізико-хімічні властивості 

складових компонентів деревини (целюлоза, геміцелюлоз, лігніну, 

екстрактивних речовин), хімічні основи переробки деревини, способи 

вилучення целюлози з деревини, основні продукти, що одержуються 

фізичною, фізико-хімічною та хімічною  модифікацією целюлози. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-технологам, 

науковим співробітникам теоретичні та практичні основи визначення 

хімічного складу деревини, методів вилучення окремих компонентів з 

деревини, їхніх властивостей та застосування для засвоєння існуючих, 

розробки і впровадження нових ефективних технологій виробництва 

деревних плит і пластиків.  

Викладання дисципліни «Хімія деревини» здійснюються після 

опанування студентами таких загальноосвітніх фундаментальних наук як 

«Загальна та неорганічна хімія», «Фізика», «Вища математика», «Органічна 

хімія», «Фізична хімія», «Аналітична хімія та інструментальні методи 

аналізу» (частково), дисциплін професійної та практичної підготовки як 

«Хімія і фізика полімерів», «Деревинознавство та лісове товарознавство» та 

передує вивченню подальших дисциплін професійного спрямування. 

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

 

1. ЗНАТИ: 

 

1.1 Хімічний склад деревини та розподіл окремих компонентів за 

елементами стовбура дерева. 

1.2 Будову, фізичні та хімічні властивості, методи вилучення та 

застосування складових речовин деревини:  

- целюлози; 

- геміцелюлоз; 

- лігніну. 

1.3.  Хімію деструктивних процесів деревини: 

- гідроліз деревини, склад та використання продуктів гідроліза; 

- термічний розклад деревини, склад та використання продуктів піроліза 

деревини. 

1.4 Хімію процесів одержання технологічної целюлози: сульфатне та 

сульфітне варення деревини. 

1.5 Хімічні реакції целюлози:  

- дія лугів та інших основ на целюлозу; 
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- реакції целюлози у кислому середовищі; 

- окиснення целюлози; 

- одержання простих і складних ефірів целюлози. 

1.6. Поняття, визначення, терміни: 

- хімічного складу деревини (целюлоза, гідратцелюлоза,гідро целюлоза, 

геміцелюлози, холоцелюлоза, оксицелюлоза, ксилани, арабінани, манани, 

галактани, пектинові речовини, лігнін, феніл-пропанова одиниця, 

гваяцилпропанова одиниця, сирінгілпропропанова одиниця, фенілкумаранова 

структура,  пінорезинольна структура, живиця, скипидар, каніфоль, таніди, 

галова кислота); 

- методів переробки деревини (гідроліз полісахаридів, важкогідролізуємі 

полісахариди, легкогідролізуємі полісахариди, інверсія, піроліз, жижка, 

підсмольна вода, відстояна смола, лужне, сульфатне, сульфітне варення 

деревини,  “чорне” варення); 

- хімії целюлози (мерсеризація, α-, β-, γ-целюлози, йодне число, мідне 

число, ксантогенат целюлози, віскоза, целофан, колоксилін, піроксилін, 

первинний, вторинний ацетати целюлози, метилцелюлоза, етилцелюлоза, 

оксіетилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза). 

 

2. ВМІТИ: 

 

2.1. Визначити абсолютну та відносну вологість деревини; розрахувати 

кількість вологи, яку треба додати до деревини або вилучити з неї, щоб 

досягти потрібної вологості. 

2.2. Визначити вміст екстрактивних речовин та вміст смоляних кислот. 

2.3. Визначити вміст целюлози в деревині. 

2.4. Визначити вміст в деревині полісахаридів, що легко гідролізуються, 

та полісахаридів, що важко гідролізуються. 

2.5. Визначити вміст лігніну в деревині. 

2.6. Написати формули складових речовин деревини, продуктів 

переробки деревини, рівняння реакцій перетворення компонентів деревини. 

3. Мати навички: 

Студенти слухають лекції, проводять і захищають лабораторні заняття. 

Окрім аудиторних занять, теми дисципліни вивчаються студентами 

самостійно. При вивчені дисципліни рекомендується письмово відповідати 

на питання для самоперевірки, що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 

 ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

 прослуховування лекцій згідно із робочою програмою курсу; 

 проведення і захист лабораторних робіт; 

 самостійна робота (опрацювання матеріалу, прослуханого на лекціях; 

підготовка до лабораторних занять; опрацювання тем,  які не 

викладаються на лекціях; підготовка до контрольних заходів); 
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 консультації з основних розділів курсу; 

 складання іспиту з дисципліни. 

Згідно із навчальною програмою студенти денної форми навчання 

виконують модульні контрольні роботи, питання до яких вказані далі в 

методичних вказівках. 

Студенти заочної форми навчання виконують на першому тижні 

екзаменаційної сесії контрольну роботу, завдання на яку вказані далі в 

методичних вказівках. Варіант контрольної роботи визначається викладачем. 

Контрольна пишеться в аудиторії протягом двох академічних годин, 

оцінюється викладачем. Студенти, які не виконали контрольну роботу на 

позитивну оцінку, до складання іспиту не допускаються. 

 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Богомолов Б.Д. Химия древесины и основы химии высокомолекулярных 

соединений. – М.: Лесная промышленность, 1973. – 399с. 

2. Примаков С.П., Барабаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво сульфатної 

та органосольвентної целюлози. – К.: ЕКМО, 2009. – 280с. 

3. Гупало О.П., Тушницький О.П. Хімія деревини. – К.: Знання, 2008. – 

276с. 

4. Кислицын А.М. Пиролиз древесины: химизм, кинетика, продукты, 

новые процессы.   М.: Лесная промышленность, 1990. – 311с. 

5. Кленкова Н.И. Структура и реакционная способность целлюлозы. – Л.: 

Наука, 1976. – 367с. 

6. Ковернинский И.М. Основы технологии химической переработки 

древесины.   М.: Лесная промышленность, 1989. – 184с. 

7. Леонович А.А., Оболенская А.В. Химия древесины и полимеров. – М.: 

Лесная промышленность, 1988. – 152с. 

8. Лигнин / Под ред. К.В. Саркинена и К.Х. Людвига. Перев. с англ. – М.: 

Лесная промышленность, 1975.  632с. 

9. Никитин В.М. Теоретические основы делигнификации. – М.: Лесная 

промышленность, 1981. – 296с. 

10. Никитин В.М., Оболенская А.В., Щеглов В.П. Химия древесины и 

целлюлозы. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 368с. 

11. Оболенская А.В., Ельницкая З.П., Леонович А.А. Лабораторные работы 

по химии древесины и целлюлозы. – М.: Экология, 1991. – 320с. 

12. Роговин З.А. Химия целлюлозы. – М.: Химия, 1972. – 520с. 

13. Роговин З.А. Химические превращения и модификация целлюлозы. – 

М.: Химия, 1979. – 205с. 

14. Степаненко Б.Н. Химия и биохимия углеводов (моносахариды). – М.: 

Высшая школа, 1977. – 224с. 

15. Туманова Т.А. Физико-химические основы отбелки целлюлозы. – М.: 

Лесная промышленность, 1982. – 400с. 
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16. Химия древесины / Перев. с финского. Под ред. М.А. Иванова. – М.: 

Лесная промышленность, 1982. – 400с. 

17. Шархов В.И., Куйбина Н.И. Химия гемицеллюлоз. – М.: Лесная 

промышленность, 1972. – 440с. 

18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Хімія 

деревини" для студентів, що навчаються за напрямом 051301 "Хімічна 

технологія" із спрямуванням на спеціальність "Хімічні технології 

переробки деревини та рослинної сировини" /  Укл.: Ю.М. Кобельчук,  

І.В. Суха. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 9с. 

 

 

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЯКІ НЕ ВИКЛАДАЛИСЬ НА 

ЛЕКЦІЯХ 

 

Тема: Загальні питання хімії вуглеводів 

Основний зміст: Класифікація та номенклатура полісахаридів. 

Моносахариди, що входять до складу поліоз. Форми моносахаридних 

залишків. Глікозидні зв’язки у полісахаридах. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке полісахарид? 

2. Поділ полісахаридів за кількістю типів моносахаридів, що входять до 

складу їх макромолекул. 

3. Приклади полісахаридів кожного класу за кількістю типів 

моносахаридів. 

4. Поділ полісахаридів за кількістю атомів карбону,  що входять до складу 

моносахаридів. 

5. Піранозні та фуранозні форми моносахаридів у складі полісахаридів. 

6. Зв’язки між залишками моносахаридів у молекулах полісахаридів. 

7. Номенклатура полісахаридів. 

Рекомендована література при вивчені теми: 

1. Гупало О.П., Тушницький О.П. Хімія деревини. – К.: Знання, 2008. – 

276с. 

2. Степаненко Б.Н. Химия и биохимия углеводов (моносахариды). – М.: 

Высшая школа, 1977. – 224с. 

3. Степаненко Б.Н. Химия и биохимия углеродов (полисахариды). – М.: 

Высшая школа, 1978. – 256с.  

4. Шарков В.И., Куйбина Н.И. Химия гемицеллюлоз. – М.: Лесная 

промышленность, 1972. – 440с. 

 

Тема: Набухання деревини 

Основний зміст: Показники, що характеризують вологість деревини  

абсолютна та відносна вологість. Водопоглинання та вологопоглинання, 

вільна та зв’язана волога, межа гігроскопічності. Криві адсорбції та десорбції 
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води деревиною, гістерезис сорбції. Набухання деревини, контракція, теплота 

та тиск набухання. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Визначення абсолютної та відносної вологості деревини, їх взаємний 

перерахунок. 

2. Що таке абсолютно суха деревини? 

3. Здатність деревини поглинати крапельно-рідку воду та вологу із 

повітря. 

4. Види вологи у деревині, максимальний вміст кожного з видів вологи. 

5. Крива адсорбції вологи деревиною, основні її фази, межа 

гігроскопічності деревини. 

6. Крива десорбції вологи з деревини, гістерезис сорбції водяної пари. 

7. Набухання деревини, явища, що супроводжують набухання. 

8. Причини міцного зв’язку води з деревиною. 

Рекомендована література для вивчення теми: 

1. Гупало О.П., Тушницький О.П. Хімія деревини. – К.: Знання, 2008. – 

276с. 

2. Никитин В.М., Оболенская А.В., Щеглов В.П. Химия древесины и 

целлюлозы. – М.: Лесная промышленность, 1978. – 368с. 

3. Оболенская А.В., Ельницкая З.П., Леонович А.А. Лабораторные 

работы по химии древесины и целлюлозы. – М.: Экология, 1991. – 

320с. 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія 

деревини» для студентів, що навчаються за напрямом 051301 «Хімічні 

технології» із спрямуванням на спеціальність "Хімічні технології 

переробки деревини та рослинної сировини" / Укл.:  Ю.М. Кобельчук, 

І.В. Суха. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2012. – 9с.  

 

Тема: Хімія вибілювання целюлози 

Основний зміст: Вибілювання та облагороджування технічної целюлози. 

Реагенти для вибілювання, окиснювачі та відновлювачі. Хлорування деревної 

целюлози. Хімія вибілювання гіпохлоритами, діоксидом хлору, пероксидом 

водню. Киснево-лужне вибілювання целюлози. Вибілювання, зберігаюче 

лігнін. 

Питання для самоперевірки: 

1. Необхідність проведення вибілювання та облагородження технічної 

целюлози. 

2. Хлорування деревної целюлози. 

3. Хімія вибілювання гіпохлоритами. 

4. Хімія вибілювання діоксидом хлору. 

5. Вибілювання целюлози пероксидом водню. 

6. Киснево-лужне вибілювання целюлози. 

7. Вибілювання, зберігаюче лігнін. 
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Рекомендована література при виченні теми 

1. Гупало О.П., Тушницький О.П. Хімія деревини. – К.: Знання, 2008. – 

276с. 

2. Никитин В.М. Теоретические основы делигнификации. – М.: Лесная 

промышленность, 1981. – 296с. 

3. Туманова Т.А. Физико-химические основы отбелки целлюлозы. – М.: 

Лесная промышленность, 1984. – 216с. 

4. Привамаков С.П., Барабаш В.А., Черьопкіна Р.І. Виробництво 

сульфітної та органосольвентної целюлози. – К.: ЕКМО, 2009. – 280с. 

 

 

4.ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ 

 

Варіант 1 

1. Хімічний склад деревини. Вміст кожного з компонентів у деревині. 

2. Визначення вмісту пентозанів у деревині. 

3. Реакції заміщення у ароматичному кільці лігніну. 

4.  Реакції розщеплення ефірних зв’язків лігніну під час сульфатної 

делігніфікації. 

5.  Гідратцелюлоза, шляхи утворення, структура і властивості. 

6. Нітрати целюлози. 

7. Яка кількість вільної і зв’язаної вологи міститься у зразку 

деревини масою 750 г (абсолютна вологість зразка 45%)? 

 

Варіант 2 

1. Мікроскопічна та тонка будова клітинних стінок деревини і вміст 

целюлози, геміцелюлоз і лігніну вздовж товщини стінки. 

2. Хімічна будова целюлози, методи її доведення. 

3. Методи виділення і кількісного визначення лігніну у деревині. 

4. Гідроліз деревини у розведених та концентрованих кислотах. 

5. Основні реакції окиснення целюлози. 

6. Хімізм одержання та розкладання ксантогенатів целюлози. Вплив 

різних факторів на хід процесу. 

7. Скільки треба додати води до 150 г тирси вологістю 8%, щоб вологість 

її стала 19%? 

 

Варіант З 

1. Надмолекулярна структура целюлози. Поліморфізм целюлози. 

2. Уронові кислоти та пектинові речовини деревини. 

3.  Термічний розклад деревини. Склад та використання продуктів піролізу 

деревини. 

      4. Реакції сульфування лігніну під час сульфітної делігніфікації деревини. 

      5.  Структурні, фізико-хімічні та хімічні зміни целюлози при  
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дії на неї розчинів лугів. 

      6. Ацетати целюлози. 

      7. До якої маси треба висушити зразок деревини масою 990 г і    

вологістю 55%, щоб вологість його стана 8%? 

 

Варіант 4 

1. Показники, що характеризують вміст вологи у деревині. Зв’язана і 

вільна волога. 

2. Манани, галактани, арабіногалактани деревини. 

3. Смола та летючі масла деревини. 

4. Побічні продукти сульфатного варення целюлози, їх використання. 

5. Розчинення целюлози у комплексних сполуках аміаку з гідроксидами 

полівалентних металів. 

6. Метилцелюлоза. Методи одержання, властивості, застосування. 

7. Яка абсолютна і яка відносна вологість зразка деревини масою 370 г, 

який містить 15г вільної вологи? 

 

Варіант 5 

1. Конформації макромолекул целюлози. Внутрішньо- та міжмолекулярні 

взаємодії у целюлозі. 

2. Ксилани листяних та хвойних порід деревини. Виділення ксиланів з 

деревини. 

3. Хімічна будова лігніну, основні функціональні групи лігніну. 

4. Таніди деревини. 

5. Реакції вибірного окислення целюлози. 

6. Етилцелюлоза. Методи одержання, властивості, застосування. 

7. До 250 г тирси вологістю 11% додали 15 г води. Якою стала вологість 

тирси? 

 

Варіант 6 

1. Набухання деревини та целюлози, явища, що супроводжують 

набухання. 

2. Реакція деструкції і конденсації лігніну. 

3. Дія лужного розчину на полісахариди під час сульфатної делігніфікації 

деревини. 

4. Вибілювання та облагороджування целюлози. 

5. Реакції целюлози у кислому середовищі, гідроліз, алкоголіз та ацетоліз. 

6. Оксиетилцелюлоза. Методи одержання, властивості, застосування. 

7. 320 г тирси вологістю 35% висушили до маси 250 г. Якою стала 

вологість тирси? 
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Варіант 7 

1. Класифікація і номенклатура вуглеводів деревини. Моносахариди, що 

входять до складу вуглеводів. 

2. Основні типи зв'язків та структур у лігніні. 

3. Склад і використання сульфатного щолоку і інших побічних продуктів 

сульфатної делігніфікації деревини. 

4. Методи визначення карбонільних та карбоксильних груп в окисненій 

целюлозі. Йодне та мідне числа. 

5. Загальні методи одержання складних ефірів целюлози. 

6. Карбоксиметилцелюлоза. Метод одержання, властивості, застосування. 

7. Якою стала маса зразка деревини після висушування його від вологості 

80% до вологості 8%? Попередня маса зразка – 900 г. 

 

 

5. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

 

1. Хімічний склад деревини. 

2. Мікроскопічна будова клітинних стінок деревини. 

3. Вуглеводна частинка деревини, класифікація, номенклатура. 

4. Целюлоза, хімічна будова і конформації. 

5. Надмолекулярна структура целюлози. 

6. Набухання деревини. 

7. Пентозани, визначення вмісту у деревині. 

8. Ксилани, будова, вилучення, практичне застосування. 

9. Манани. 

10. Галактани. 

11. Уронові кислоти та пектинові речовини. 

12. Лігнін, його структурні одиниці, зв’язок лігніну з вуглеводами. 

13. Методи вилучення лігніну з деревини. 

14. Функціональні групи лігніну. 

15. Основні типи зв’язків і структур у лігніні. 

16. Реакції заміщення у ароматичному ядрі лігніну. 

17. Реакції деструкції і зшивання ланцюгів лігніну. 

18. Екстрактивні речовини деревини, класифікація. Смоли і летючі масла 

деревини. 

19. Таніди деревини. 

20. Гідроліз деревини. 

21. Термічний розклад деревини. 

22. Хімізм процесів утворення продуктів піроліза. 

23. Сульфат є варення деревини як варіант лужної делігніфікації, реакції 

розщеплення лігніну під час лужної делігніфікації. 

24. Поводження полісахаридів під час лужної делігніфікації. 

25. Бічні продукти сульфатного варення деревини, використання їх. 

26. Варіанти сульфітного варення. 
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27. Реакції гідролітичної деструкції та конденсації лігніну під час 

сульфітного варення деревини; перетворення вуглеводів. 

28. Сульфітний щолок, його склад та використання. 

29. Дія лугів на целюлозу, лужна целюлоза; набухання та розчинення 

целюлози у лугах, α-, β-, γ-целюлози. 

30. Дія на целюлозу аміаку, амінів, амонійних основ. 

31. Розчинення целюлози у розчинах комплексів полівалентних металів. 

32. Гідратцелюлоза, одержання, структура, властивості. 

33. Реакції целюлози у кислому середовищі. 

34. Можливі реакції целюлози з окислювачами. 

35. Реакції вибірного окислювання целюлози. 

36. Оксицелюлоза, її властивості. Методи визначення карбонільних та 

карбоксильних груп у оксицелюлозі. 

37. Хімізм і технологія одержання віскозного волокна і плівки. 

38. Нітрати целюлози; хімізм і технологія одержання, властивості, 

застосування. 

39. Сірчанокислі ефіри целюлози. 

40. Ацетати целюлози; ацетилюючі реагенти. Властивості ацетатів 

целюлози та їх застосування. 

41. Основні методи синтезу простих ефірів целюлози. 

42. Метилцелюлоза, етилцелюлоза. Методи одержання, властивості, 

застосування. 

43. Оксиетилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза. Методи одержання, 

властивості, застосування. 

 

 

 

 

 


