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Celem pracy było zbadanie efektywności wiązania składników ekstraktu propolisu oraz 

preparatów propolisowo-silanowych z drewnem sosny zwyczajnej oraz określenie wpływu 

opracowanych preparatów na wybrane właściwości drewna.  

W badaniach wykorzystano propolis – produkt naturalny o wysokiej aktywności 

biologicznej oraz związki krzemoorganiczne o właściwościach hydrofobowych, stanowiące 

główne składniki opracowanych bezbiocydowych i nietoksycznyh preparatów do drewna.  

Badania przeprowadzono na drewnie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanej 

działaniu 15% etanolowego ekstraktu propolisu oraz dwóch preparatów propolisowo-

silanowych. Pierwszy z badanych preparatów (EEP-VTMOS/TEOS) składał się z 15% 

etanolowego ekstraktu propolisu (EEP) oraz 5% winylotrimetoksysilanu (VTMOS) i 5% 

tetraetoksysilanu (TEOS). Składnikami drugiego preparatu (EEP-MPTMOS/TEOS) był 

ekstrakt propolisu oraz silany: 5% [3-(metakryloksy)propylo]trimetokysilan (MPTMOS) i 5% 

tetraetoksysilan (TEOS). W celu określenia trwałości wiązania składników preparatów 

z drewnem wykorzystano następujące techniki analityczne: spektroskopia w podczerwieni 

(FTIR), atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS), spektrometria fluorescencji 

rentgenowskiej (XRF), analiza elementarna (EA) oraz magnetyczny rezonans jądrowy (NMR).  

Wyniki analiz chemicznych potwierdziły trwałe związanie składników opracowanych 

preparatów z drewnem, czego dowodem są widoczne w widmach FTIR zmiany strukturalne 

drewna poddanego działaniu EEP oraz preparatów propolisowo-silanowych czy niski stopień 

wymycia zarówno związków krzemoorganicznych, jak i składników ekstraktu propolisu 

z materiału drzewnego. Drewno zabezpieczone ekstraktem propolisu oraz badanymi 

preparatami wykazywało odporność na działanie grzyba rozkładu brunatnego – C. puteana, 

w porównaniu do niezabezpieczonych próbek kontrolnych. Ponadto, próbki zabezpieczonego 

drewna charakteryzowały się właściwościami hydrofobowymi, co potwierdziły wyniki badań 

nasiąkliwości oraz pomiaru kąta zwilżania, natomiast oznaczone właściwości mechaniczne 

zabezpieczonego drewna wykazały, że impregnacja drewna zarówno ekstraktem propolisu, jak 

i preparatami propolisowo-silanowymi powoduje obniżenie modułu sprężystości oraz nie 

wykazuje wpływu na wytrzymałość na zginanie zabezpieczonego drewna, w porównaniu do 

niezabezpieczonych próbek kontrolnych.  

Uzyskane w trakcie realizacji pracy wyniki badań wskazują, że etanolowy ekstrakt 

propolisu oraz preparaty propolisowo-silanowe mogą stanowić alternatywne i proekologiczne 

rozwiązanie w ochronie drewna. 

 


