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Streszczenie 

Drewno jest materiałem budowlanym pozwalającym uzyskać ujemny bilans dwutlenku węgla 

co w kontekście ochrony środowiska i zmian klimatycznych staje się niezwykle istotne. Ze 

względu na naturalne pochodzenie i skład chemiczny drewno jest szczególnie podatne na 

działanie m.in. wody, światła słonecznego, grzybów i owadów. Ważnym aspektem jest zatem 

opracowanie technologii zwiększania trwałości drewna w taki sposób, aby powstały w efekcie 

produkt nie był uciążliwy dla środowiska, maksymalnie wydłużał czas użytkowania, przy 

jednoczesnym minimalnym wpływie na właściwości funkcjonalne, takie jak barwa i rysunek 

drewna, czy parametry mechaniczne. Ze względu na ograniczenia związane z użyciem tworzyw 

sztucznych ważne jest również naturalne pochodzenie surowców. Oleje naturalne, stosowane 

od wielu lat do zabezpieczenia drewna, spełniają powyższe wymagania jednakże trwałość 

takiego zabezpieczenia nie spełnia współczesnych wymagań i wymaga częstych zabiegów 

renowacyjnych. W literaturze przedmiotu znaleźć można liczne opisy prób modyfikacji olejów, 

które poprawiają następujące parametry: czas schnięcia, twardość, elastyczność, ścieralność, 

wodoodporność, zmianę barwy (najczęściej żółknięcie). Na podstawie analizy literatury 

winylosilany, które jako związki o wysokiej wodoodporności, odporności chemicznej  

i termicznej wydają się być stworzone do modyfikacji olejów w celu wydłużenia użytkowania 

drewna w warunkach zewnętrznych.  

W pracy poruszono dwa powiązane ze sobą wątki badawcze: naukowy i utylitarny. Ten 

pierwszy dotyczył wytworzenia nowego polimeru oraz analizy przebiegu reakcji  

z wykorzystaniem oleju lnianego modyfikowanego winylotrimetoksysilanem. W procesie 

zastosowano różne proporcje oleju do silanu i katalizatora, różne czasy reakcji z VTMOS. 

Drugi zaś wątek dotyczył zbadania właściwości fizykochemicznych zmodyfikowanego oleju 

oraz właściwości użytkowych impregnowanego nim drewna. Badano m.in. lepkość, barwę, 

liczbę kwasową i jodową, zawartość substancji nielotnych nowopowstałych produktów. 

Badaniem GPC potwierdzono uzyskanie polimerów i oznaczono ich masy molowe. Dzięki 

analizie porównawczej widm 1H NMR jak i 13C NMR surowców i produktów udało się 

potwierdzić uzyskanie produktów modyfikowanych silanem. Właściwości użytkowe 

potwierdzono poprzez badania aplikacyjne na drewnie sosny (badanie w komorze QUV oraz  

na stacji polowej) oraz sprawdzenie wodoodporności (kąt zwilżania, nasiąkliwość, absorpcja 

pary wody).  



W toku przeprowadzonych prac, odpowiednio kontrolując stosunek molowy substratów, ilość 

katalizatora oraz czas reakcji uzyskano produkty o pożądanych (zakładanych) właściwościach 

użytkowych, tj. lepkość, barwa, hydrofobowość, odporność na grzyby i promieniowanie UV. 

Niższa i stabilna w czasie magazynowania lepkość produktów silanizacji przyczyniła się do 

skuteczniejszej impregnacji drewna co skutkuje jego wyższą odpornością na warunki 

zewnętrzne. Badania aplikacyjne otrzymanych produktów potwierdziły trwały efekt 

hydrofobowy w przypadku impregnowanego drewna, co bezpośrednio przełożyło się na 

znacznie lepszą ochronę względem impregnacji pokostem lnianym. Spośród obydwu 

preparatów, będących rozwiązaniami bezbiocydowymi, zdecydowanie skuteczniejszym i 

trwalszym rozwiązaniem okazała się impregnacja drewna sosny olejem lnianym 

modyfikowanym VTMOS. 94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Summary  

MODIFICATION OF LINSEED OIL WITH VTMOS IN THE PREPARATION OF WOOD 

PROTECTION PRODUCTS  

Wood is a building material that allows to obtain a negative carbon dioxide balance which 

becomes extremely important in the context of environmental protection and climate changes. 

Due to its natural origin and chemical composition, wood is particularly susceptible to the 

effects of e.g. water, sunlight, fungi and insects. An important aspect is to develop a technology 

for increasing the durability of wood in such a way that the resulting product is not harmful to 

the environment, maximizes the product life while minimizing the impact on functional 

properties such as color and pattern of wood or mechanical parameters. Due to the limitations 

related to the use of plastics, the using of natural based materials is also important. Natural oils, 

used for wood protection, have been fulfilling the above requirements for many years however 

the durability of such protection does not fulfil modern requirements and requires frequent 

renovation. In the literature on the subject there are numerous descriptions of oils modification 

that improve the following parameters: drying time, hardness, flexibility, abrasion, water 

resistance, color change (most often yellowing). Based on the analysis of the literature- 

vinylsilanes which as compounds with high water resistance, chemical and thermal resistance, 

seem to be designed to modify oils in order to extend the use of wood in outdoor conditions.  

The work deals with two interrelated research threads: scientific and utilitarian. The first 

concerned the preparation of a new polymer and the analysis of the course of the reaction with 

the use of linseed oil modified with vinyltrimethoxysilane. Various proportions of oil to silane 

and catalyst were used in the process, non-identical reaction times with VTMOS. The second 

topic concerned the examination of the physicochemical properties of the modified oil and the 

functional properties of the impregnated wood. Viscosity, color, acid and iodine number, non-

volatile matter content of newly formed products were analyzed. The obtaining of polymers 

was confirmed by GPC and their molar masses were determined. Due to the comparative 

analysis of the 1H NMR and 13C NMR spectra of raw materials and products, it was possible 

to confirm the obtaining of silane-modified products. The functional properties were confirmed 

by application tests on pine wood (test in the QUV chamber and at the field station) and testing 

the water resistance (contact angle, water absorption, water vapor absorption).  

In the course of the performed tests , by appropriately regulating the molar ratio of the 

substrates, the amount of catalyst and the reaction time, products with the desired (assumed) 



performance properties were obtained, i.e. viscosity, color, hydrophobicity, resistance to fungi 

and UV radiation. The lower and stable during storage viscosity of the silanization products 

contributed to the more effective impregnation of the wood which results in its higher resistance 

to outdoor conditions. Application tests of the obtained products confirmed the permanent 

hydrophobic effect in the case of impregnated wood which directly translated into much better 

protection than impregnation with linseed oil varnish. Of the two products, which are biocide 

free solutions, impregnation of pine wood with VTMOS modified linseed oil turned out to be 

a much more effective and durable solution. 


