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Powrót do natury 
- oleje naturalne stosowane w ochronie drewna

łości produktów drzewnych, dzięki zasto-
sowaniu odpowiednich środków ochrony, 
spowoduje ograniczenie uwalniania CO2 
do atmosfery oraz zwiększenie pojemno-
ści pochłaniania tego gazu, co korzystnie 
wpłynie na zmniejszenie szybkości nieko-
rzystnych zmian klimatu.

Jak powszechnie wiadomo, drewno 
jako materiał całkowicie odnawialny oraz 
ze względu na jego specyficzne właściwo-
ści, takie jak: elastyczność, wytrzymałość, 
walory estetyczne, znalazło zastosowanie 
w wielu najróżniejszych gałęziach prze-
mysłu. Jednak podstawowym problemem, 
który ogranicza jego wykorzystywanie, 
jest podatność na niszczące działanie czyn-
ników biotycznych i abiotycznych. W celu 
zapobiegania działania tych czynników na 
drewno stosuje się odpowiednie środki 
ochronne. Z uwagi na znaczne ogranicze-
nia w stosowaniu chemicznych substancji 
aktywnych w środkach ochrony drewna, 
podejmuje się badania nad opracowaniem 
preparatów zwiększających trwałość ich 
działania i przede wszystkim będących 
bezpiecznymi dla ludzi i środowiska.

Już w czasach starożytnych drewno 
używane do budowy świątyń i pałaców 

Obserwowane zjawisko ociepla-
nia klimatu spowodowane jest 
przede wszystkim emisją ga-
zów cieplarnianych, powstają-

cych w wyniku działalności antropogenicz-
nej. Jednym z czynników przyczyniających 
się do podwyższania średniej temperatury 
atmosfery na Ziemi jest wylesianie, przez 
co zmniejsza się powierzchnia wychwyty-
wania dwutlenku węgla. Mimo że zmiany 
klimatu są nieuniknione, to w dużej mie-
rze zależą one od podjętych działań za-
pobiegających rozwojowi tego zjawiska. 
Dlatego dąży się do racjonalnego wyko-
rzystania surowca drzewnego, poprzez 
wydłużenie cyklu życia produktów, dzię-
ki zastosowaniu ochrony drewna nowej 
generacji. Równocześnie wykorzystanie 
drewna zamiast stali, betonu czy tworzyw 
sztucznych pozwala na zaoszczędzenie 
energii, a tym samym zmniejszenie emi-
sji dwutlenku węgla w procesie produkcji. 
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że 
wykonanie drewnianej konstrukcji wyma-
ga zużycia mniejszych ilości energii niż 
konstrukcji betonowej, a przy tym emisja 
gazów cieplarnianych do atmosfery jest 
dużo niższa. Ponadto zwiększenie trwa-
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często impregnowano ekstraktami roślin-
nymi, jak np. olej tungowy. Wraz z opra-
cowywaniem nowych, tańszych chemicz-
nych środków ochrony drewna, wykorzy-
stanie związków pochodzenia naturalnego 
zmniejszyło się. Jednak obecnie wycofuje 
się z użycia niektóre powszechnie stoso-
wane środki impregnacji drewna ze wzglę-
du na ich właściwości toksyczne dla czło-
wieka i szkodliwe dla środowiska. 

interakcje drewna z takimi czynnikami 
jak światło, powietrze czy wilgoć, ograni-
czają jego zastosowanie. W celu poprawy 
odporności drewna na te czynniki moż-
na stosować powłoki ochronne. Jednym 
z przykładów stosowanych powłok są te 
wyprodukowane na bazie olejów natural-
nych, które przyczyniają się do zwiększe-
nia hydrofobowości drewna. Oleje natural-
ne, czyli po prostu tłuszcze roślinne, dzięki 
naturalnemu pochodzeniu są bezpieczne 
i nietoksyczne zarówno dla człowieka, jak 
i środowiska. W ochronie i konserwacji 
drewna stosowane są m.in. oleje: lniany, 
talowy, tungowy czy sojowy. Olej talowy 
jest produktem ubocznym w przemyśle 
celulozowo-papierniczym i może być 
wykorzystywany jako środek biobójczy 
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i preparat zmniejszający adsorpcję wody 
przez drewno. Oleje rycynowy, sojowy, 
lniany czy słonecznikowy są powszechnie 
wykorzystywane do produkcji żywic alki-
dowych, które stosowane są jako substan-
cje błonotwórcze w farbach i lakierach. 
Olej lniany może być stosowany w połą-
czeniu z innymi nietoksycznymi substan-
cjami aktywnymi i przez to przyczyniać 
się do efektywniejszej ochrony drewna 
przed czynnikami degradacyjnymi. nato-
miast olej sojowy znajduje zastosowanie 
głównie w produkcji żywic alkidowych, ze 
względu na jego dużą dostępność. Rów-
nież wspomniany wcześniej olej tungowy 
jest wykorzystywany w ochronie drew-
na. Głównym jego składnikiem jest kwas 
oleostearynowy, który posiada trzy sprzę-
żone wiązania podwójne, odmiennie niż 
inne kwasy tłuszczowe z wielokrotnymi 
wiązaniami podwójnymi, które zazwyczaj 
oddzielone są przez co najmniej jedną gru-
pę metylenową. Zjawisko to powoduje, 
że kwas tungowy może być łatwo mo-
dyfikowany chemicznie w celu poprawy 
jego właściwości. Wykorzystywany jest on 
przy produkcji żywic alkidowych, a zaletą 
jego stosowania jako powłoki ochronnej 
jest m.in. krótszy czas schnięcia i wyższa 
hydrofobowość w porównaniu z olejami 
niesprzężonymi, do których należą np. olej 
lniany i sojowy. Oleje naturalne w impre-
gnacji drewna stosowane są również w po-
łączeniu ze związkami krzemoorganiczny-
mi. Przeprowadzone badania mieszaniny 
olejów naturalnych z silanami wykazują 
zmniejszenie hydrofobowości drewna, jak 
również zwiększenie odporności na dzia-
łanie grzybów.

Problematyka zastosowania olejów na-
turalnych w impregnacji drewna została 
podjęta w projekcie finansowanym z fun-
duszy norweskich w ramach polsko-nor-
weskiej współpracy badawczej pt.: ,,Bio-
przyjazne środki ochrony drewna zwięk-
szające jego trwałość” (ang. „Superior 
bio-friendly systems for enhanced wood 
durability”). Głównym celem tego pro-
jektu badawczego jest opracowanie metod 
zwiększenia trwałości życia produktów 
z drewna dzięki zastosowaniu środków 
bezbiocydowych oraz poszukiwanie sku-
tecznych i ekologicznych metod ochrony 
drewna. informacje o projekcie oraz wy-
niki uzyskane w trakcie i po jego realiza-
cji można śledzić na stronie internetowej 
www.durawood.up.poznan.pl. 
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