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WST¢PNE BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM FORMALINY 
DO FUMIGACJI LARW KO¸ATKA DOMOWEGO

TECHNOLOGIE

Dezynsekcja drewna za pomocà fumigantów sto-
sowana jest ju˝ od dawna. W 1915 r. u˝yto po

raz pierwszy cyjanowodoru do zwalczania ko∏atka
domowego1. Fumiganty to Êrodki ochronne, majàce
postaç gazów. Z przeglàdu piÊmiennictwa mo˝na wy-
wnioskowaç, ˝e najstarszym sposobem uzyskiwania
trujàcych gazów by∏o palenie ró˝nych substancji, 
najcz´Êciej siarki. Póêniejszy rozwój gazowania jako
skutecznego sposobu na zwalczanie ksylofagicznych
owadów i mikroorganizmów spowodowa∏, ˝e zacz´to
stosowaç wiele nowych Êrodków. W u˝yciu pojawi∏y
si´ ró˝norodne preparaty: od ∏atwo parujàcych cieczy
do silnie toksycznych gazów wypuszczanych ze sta-
lowych butli. Ogólnie u˝ywano ich do gazowania
m.in. odzie˝y, ˝ywnoÊci, ksi´gozbiorów2.

Fumigacja jako zabieg konserwatorski
Gazowanie upowszechni∏o si´ tak˝e jako zabieg kon-
serwatorski. Fumiganty sà stosowane do dezynsekcji
drewna pora˝onego przez owady, w tym równie˝ ta-
kich zabytków, jak drewniane meble i rzeêby, a tak˝e
budowle i okr´ty z drewna. Majà t´ zalet´, ˝e ∏atwo
penetrujà struktur´ drewna nawet trudno nasycalnego
(Êwierk i jod∏a) lub pokrytego pow∏okami malarsko-
lakierniczymi. Gazowanie nie podnosi palnoÊci drew-
na po zabiegu dezynsekcji. Toksyczne fumiganty tyl-
ko jednorazowo, przy samym zabiegu, obcià˝ajà Êro-
dowisko, a u˝ywane do dezynsekcji gazy niereakty-
wne sà sta∏ymi sk∏adnikami powietrza atmosferycz-
nego. Gazowe Êrodki ochrony mogà, niestety, rów-
nie˝ mieç pewne cechy niepo˝àdane, np. niektóre ko-
rodujà metale, sà ∏atwopalne, wybuchowe, toksycz-
ne dla ludzi lub kancerogenne3. 

Niekiedy fumiganty mogà wchodziç w reakcje 
z materia∏ami ∏àczonymi z drewnem, np. metalem za-
wartym w warstwach z∏oceƒ i pigmentami w poli-
chromii4. Gazowanie nie ma charakteru profilaktycz-
nego, dlatego trzeba si´ liczyç z koniecznoÊcià pow-
tarzania zabiegu lub p∏ytkiej impregnacji Êrodkami
ochrony profilaktycznej. Stosowanie gazów reaktyw-
nych, ze wzgl´du na du˝à toksycznoÊç, wymaga spe-
cyficznych Êrodków ostro˝noÊci, a zabiegi mogà byç
wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby 
i firmy. Koszty zabiegu oraz skomplikowane niekiedy
procedury jego zastosowania sk∏aniajà do poszukiwa-
nia wygodniejszych, taƒszych i ∏atwiej dost´pnych

Êrodków oraz sposobów gazowania. Interesujàce jest
te˝ sprawdzanie dawnych, nie do koƒca przebada-
nych sposobów fumigacji.

Jednym ze Êrodków gazowych, stosowanym w la-
tach 50. XX w., jest formaldehyd uwalniany z forma-
liny. U˝yty zosta∏ przez Bohdana Marconiego5 do de-
zynsekcji rzeêb oraz jako fumigant do zwalczania ksy-
lofagicznych owadów, o czym wspomina∏a Maria Fie-
dorowicz6 w „Ochronie Zabytków” (nr 2/3 z 1953 r.). 

1. Przyk∏ad ˝erowisk ko∏atka domowego (Anobium punctatum De
Geer) w drewnianym naczyniu zasobowym. Wszystkie zdj´cia
autorka.
1. Example of wood borer (Anobium punctatum De Geer) feeding
ground in a wooden vessel. All photos: author.
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Formaldehyd (HCHO), znany tak˝e pod nazwa-
mi: metanal i aldehyd mrówkowy, to najprostszy al-
dehyd alicykliczny (pochodna metanolu), bezbarwny
gaz o ostrym, duszàcym zapachu, dobrze rozpusz-
czalny w wodzie. Substancja ta jest bardzo czynna
chemicznie. Jej wodny roztwór to formalina. Najcz´Ê-
ciej u˝ywana jest w st´˝eniu ok. 40%. Stanowi do-
godnà w u˝yciu i przechowywaniu postaç formalde-
hydu; szybko paruje. Od 1900 r. u˝ywana by∏a jako
skuteczny fungicyd drewna przechowywanego w sk∏a-
dach na mokro7.

Cel i zakres badaƒ 

Praca mia∏a na celu przebadanie skutków dzia∏ania
formaldehydu stosowanego do dezynsekcji drewnia-
nych dóbr kultury przez konserwatorów w latach 50.
ub.w. Do badaƒ u˝yto 40% roztworu wodnego for-
maliny jako êród∏a formaldehydu. Zakres badaƒ objà∏
sprawdzenie wartoÊci owadobójczej Êrodka w stosun-
ku do ko∏atka domowego oraz wp∏yw temperatury na
skutecznoÊç zabiegu gazowania. 

Sprawdzono równie˝ oddzia∏ywania par forma-
liny na materia∏y towarzyszàce drewnu: namias-
tki poz∏oty ze szlagmetalu, polichromie i politur´.
DoÊwiadczeniami obj´to te˝ sprawdzanie zmian wil-
gotnoÊci mieszaniny gazów zachodzàcych w czasie
fumigacji parami formaliny, ze wzgl´du na mo˝li-
woÊç sorpcyjnych ruchów drewna.

Metodyka badaƒ 
Owady i drewno. Do oceny owadobójczego dzia∏a-
nia oparów formaliny u˝yto larw ko∏atka domowego
(Anobium punctatum De Geer), b´dàcego najgroê-
niejszym owadem ksylofagicznym niszczàcym za-
bytki w Polsce (il. 1 i 2). Larwy ko∏atka wydobyto 
z naturalnych ˝erowisk w drewnie rozbiórkowym
schodów przedwojennej willi podwarszawskiej. Ze
wzgl´du na wst´pny charakter badaƒ by∏y one ga-
zowane poza drewnem, ˝eby wykluczyç mo˝liwoÊç 
jego os∏onowego dzia∏ania. Do doÊwiadczeƒ u˝yto 
ró˝nej liczby larw na jeden wariant doÊwiadczenia 
(tab. 1). Dà˝ono do utrzymania liczby ok. 20 osobni-
ków na jeden wariant. Regu∏´ t´ nie zawsze da∏o si´
zachowaç ze wzgl´du na nierównomierne pozyski-
wanie larw z drewna oraz koniecznoÊç szybkiego ich
wykorzystywania, wyprzedzajàcego mo˝liwoÊç zain-
fekowania owadów przez paso˝ytnicze roztocza.  

Tabela 1. LiczebnoÊç larw ko∏atka domowego
(Anobium punctatum De Geer) w poszczególnych

wariantach doÊwiadczeƒ nad gazowaniem
oparami formaliny w temperaturze 21°C i 30°C

Czas Liczba larw Liczba larw
dzia∏ania u˝ytych u˝ytych
oparów w doÊwiadczeniach w doÊwiadczeniach
formaliny w temperaturze w temperaturze
[godz.] 30°C 21°C

0 (kontrola) 19 44
3 21 0
6 20 0
9 20 0
12 20 20
24 20 20
48 0 20
96 0 20

2. Przyk∏ad ˝erowisk ko∏atka domowego (Anobium punctatum De
Geer) w drewnianej szufli do màki.
2. Example of wood borer (Anobium punctatum De Geer) feeding
ground in a wooden flour scoop.

W Polsce stosowana by∏a sporadycznie do dezyn-
sekcji drewna zabytkowego w latach 50. ub. stulecia
i nieco póêniej8. Par formaliny u˝ywano do zwalcza-
nia ksylofagów w niedu˝ych obiektach drewnianych,
takich jak rzeêby lub meble. Formaldehyd stosowany
by∏ równie˝ w podobnym okresie w Niemczech do
zwalczania ksylofagicznych owadów. W piÊmiennic-
twie niemieckim wymieniany jest jako Êrodek ochro-
ny drewna w jeszcze póêniejszych publikacjach9,
chocia˝ uwa˝ano, ˝e jego dzia∏anie owadobójcze jest
niezbyt skuteczne10. Przypuszczano te˝, ˝e opary for-
maliny mogà mieç z∏y wp∏yw na stabilizacj´ wymia-
rowà drewna11. Formaldehyd podejrzewany jest rów-
nie˝ o kancerogenne oddzia∏ywanie na ludzi.

Jak silnie toksyczny jest zatem formaldehyd w sto-
sunku do ró˝nych gatunków ksylofagicznych owa-
dów? Czy stosowanie formaliny, uwalniajàcej oprócz
formaldehydu równie˝ par´ wodnà, nie spowoduje
niebezpiecznego wzrostu wilgotnoÊci mieszaniny 
gazów w komorze fumigacyjnej? Czy nie nastàpià
uszkodzenia pow∏ok poz∏otniczych, warstw farb i po-
litury gazowanego obiektu? Z wymienionych wy˝ej
powodów podj´to niedawno doÊwiadczalne spraw-
dzenie wartoÊci owadobójczej formaldehydu, jak rów-
nie˝ jego wp∏ywu na gazowane materia∏y towarzy-
szàce drewnu.
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Dyskusja wyników
W piÊmiennictwie znajdujemy informacje, ˝e pary
formaliny mia∏y pos∏u˝yç do gazowania rzeêby oraz
mebla12. W ˝adnym ze wspomnianych przypadków
nie podano jednak dok∏adnych danych dotyczàcych:
u˝ytej dawki Êrodka, czasu trwania zabiegu, sposobu
kontroli ÊmiertelnoÊci owadów, wilgotnoÊci gazu 
w komorze. W literaturze niemieckiej wspomniano,
˝e opary formaliny mogà wp∏ywaç na destabilizacj´
wymiarowà drewna13. Stwierdzenie to mo˝e si´ wià-
zaç z du˝ym wzrostem wilgotnoÊci w czasie zabiegu
fumigacji.

Zastosowane urzàdzenia, chemikalia i procedury.
Do doÊwiadczeƒ u˝yto 40% roztworu wodnego for-
maldehydu. Gazowanie przeprowadzano w szklanych
s∏ojach o obj´toÊci 1,3 l, tzw. wekach. Formalin´ roz-
lanà do p∏ytek Petriego o Êrednicy 55 mm, po 10 g 
w ka˝dej, umieszczono wewnàtrz s∏ojów ze szklany-
mi pokrywami, uszczelnianych taÊmà klejàcà. 

Szalki z formalinà by∏y wa˝one przed zabiegiem
i po nim w celu sprawdzenia, ile roztworu odparo-
wa∏o. Dane te pos∏u˝y∏y do obliczenia poszczegól-
nych st´˝eƒ formaldehydu. Ujmowano ∏àcznie uby-
tek formaldehydu i wody. WilgotnoÊç mieszaniny ga-
zowej wewnàtrz s∏oja mierzono za pomocà higro-
metru w∏osowego. Pomiary przeprowadzano poczàt-
kowo co 15 minut, a póêniej stosownie do szybkoÊci
wzrostu wilgotnoÊci.

Do badaƒ wp∏ywu fumigantu na imitacje poz∏o-
ty u˝yto próbek drewna o wielkoÊci 50x50x15 mm.
Powierzchnie o wymiarach 50 x 50 mm zagruntowano
wzd∏u˝ w∏ókien zaprawà klejowo-kredowà zabezpie-
czonà szelakiem, a nast´pnie pokryto szlagmetalem
k∏adzionym na mikstion (il. 3). Do sprawdzenia oddzia-
∏ywania oparów formaliny na polichromie zosta∏y
wykorzystane próbki o wymiarach 190x30x25 mm,
wykonane w 1987 r. w Pracowni Konserwacji Sztuki
Zdobniczej PP PKZ Oddzia∏ Warszawa (il. 4). Do ich
wykonania u˝yto tempery jajowej na zaprawie klejo-
wo-kredowej.

Próbki z imitacjà z∏oceƒ i polichromià zosta∏y
umieszczone w naczyniu szklanym o pojemnoÊci 20 l.
Formalin´ wlano do p∏ytki Petriego o Êrednicy 155 mm.
WilgotnoÊç by∏a mierzona za pomocà higrometru w∏o-
sowego. Przeprowadzono dwie serie badaƒ: w temp.
21°C i 30°C. T´ drugà temperatur´ zastosowano, aby
m.in. zwi´kszyç dyfuzj´ i penetracj´ par formaliny.
DoÊwiadczenie z podwy˝szonà temperaturà przepro-
wadzono w cieplarce firmy Selecta. Czas dzia∏ania
dobierano, próbujàc znaleêç w∏aÊciwe warunki do
pe∏nej skutecznoÊci zabiegu dezynsekcji.

Wyniki badaƒ
Warunki wykonywania zabiegów fumigacji. Kumu-
lujàcà si´ iloÊç odparowanej formaliny w zaimpro-
wizowanych warunkach gazowania przedstawiono za
pomocà st´˝enia na il. 5. Zmiany wilgotnoÊciowe
mieszaniny gazowej w s∏ojach przedstawiono na il. 6.
Skutki gazowania larw ko∏atka wydobytych z drew-
na. Efekty fumigacji parami formaliny larw ko∏atka
domowego w temp. 21°C i 30°C zosta∏y przedsta-
wione odpowiednio na il. 7 i 8. Uwag´ zwraca ró˝na
ÊmiertelnoÊç larw w wariancie kontrolnym.    

Po gazowaniu umieszczono po 20 larw w p∏yt-
kich otworach w klockach z bielu sosny (Pinus sylves-
tris L.) o wymiarach 50x50x20 mm. Obserwowano,
ile osobników poddanych fumigacji prze˝y∏o.
Kryterium prze˝ycia stanowi∏o wygryzienie si´ larw
w drewno. Na tej podstawie obliczano skutecznoÊç za-
biegu gazowania, wyra˝onà w procentach. Wykonane
te˝ zosta∏y zdj´cia rentgenowskie na kliszach Kodak
MXB, na których rejestrowane by∏y zmiany pozycji
˝erujàcych larw.

3. Wp∏yw oparów formaliny na imitacje poz∏oty ze szlagmetalu:
górny rzàd to próbki gazowane oparami formaliny, dolny rzàd –
próbki kontrolne.
3. Impact of formalin vapours upon imitation gilding – the upper
row is composed of samples gassed with formalin vapours, and the
lower row consists of samples.

4. Próbki z polichromià temperowà przed gazowaniem formalde-
hydem (oÊwietlenie lampà b∏yskowà).
4. Samples with tempera polychrome prior to gassing with form-
aldehyde (lighting with a photo-flash).
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5. St´˝enie oparów formaliny podczas gazowania larw ko∏atka domowego 
w temp. 21°C (p) i 30°C (p).
5. Concentration of formalin vapours while gassing wood borer larvae in 
a temperature of 21 (p) and 30 (p) degrees C.

6. Zmiany wilgotnoÊci mieszaniny gazów w zaimprowizowanych komorach
gazowych w czasie fumigacji oparami formaliny w temp. 21°C.
6. Changes in the humidity of the gas moisture in improvised gas chambers in
the course of fumigation with formalin vapours in a temperature of 21 degrees C.

Achim Unger ocenia, ˝e formaldehyd ma ma∏à
skutecznoÊç owadobójczà14. Przeprowadzone przez 
autork´ doÊwiadczenia wykaza∏y jednak du˝à wra˝-
liwoÊç nagich larw ko∏atka domowego. Gazowanie
czterodobowe w temp. 21°C i jednodobowe w temp.
30°C dawa∏o stuprocentowà ÊmiertelnoÊç larw tego
gatunku. Poniewa˝ wspominany ju˝ A. Unger nie 
podaje15, czy wniosek o braku skutecznoÊci formalde-
hydu wynika∏ z przeprowadzonych wczeÊniej badaƒ,
czy te˝ zosta∏ sformu∏owany na podstawie fumigacji
konkretnego obiektu zabytkowego; trudno jest dy-
skutowaç o niezgodnoÊci czy zbie˝noÊci wyników.

Dodatkowym czynnikiem zwi´kszajàcym sku-
tecznoÊç par formaldehydu jest podniesienie tempera-
tury w czasie fumigacji do 30°C. Fumiganty to tru-
cizny oddechowe. Temperatura, b´dàca czynnikiem

skutecznoÊci zabiegu wymagajà znacznie d∏u˝szego
czasu fumigacji. W tym czasie obiekt by∏by nara˝ony
na dzia∏anie wysokiej wilgotnoÊci. Znaczne pod-
niesienie i utrzymywanie si´ tak du˝ej wilgotnoÊci, ze
wzgl´du na potrzeb´ uzyskania wymaganego st´˝e-
nia i czasu dzia∏ania formaldehydu na owady, mo˝e
nie pozostawaç oboj´tne dla gazowanego obiektu.
Szczególnie, je˝eli na podobne warunki nara˝amy
zabytkowy eksponat, który mo˝e mieç bardzo z∏o˝o-
nà struktur´. Samo drewno jest materia∏em poch∏a-
niajàcym par´ wodnà z powietrza. Celuloza jest sub-
stancjà higroskopijnà wychwytujàcà par´ wodnà, co
podkreÊla si´ w literaturze fachowej19, zwi´kszona
wilgotnoÊç mo˝e wi´c powodowaç pewne zmiany
wymiarowe, szczególnie groêne w miejscach ∏àczeƒ 
w meblach. 

przyspieszajàcym proces oddychania, powo-
duje jednoczeÊnie zmniejszenie st´˝enia po-
trzebnego do zabicia owada16. Ko∏atek domo-
wy gazowany poza drewnem, pozbawiony je-
go os∏ony, reagowa∏ wi´kszà wra˝liwoÊcià na
zabieg przeprowadzany w wy˝szej tempera-
turze. Ju˝ po jednodobowym gazowaniu przy
30°C nastàpi∏a stuprocentowa ÊmiertelnoÊç
larw. Z wczeÊniejszych badaƒ nad odpornoÊ-
cià larw owadów na dzia∏anie wysokiej tem-
peratury17 wiadomo, ˝e ko∏atek domowy jest
gatunkiem mniej odpornym ni˝ wi´kszy spu-
szczel. Wynika z tego, ˝e mog∏o dojÊç do sy-
nergicznego dzia∏ania trujàcego gazu i pod-
wy˝szonej temperatury.

Wy˝sza temperatura ma te˝ wp∏yw na 
absorpcj´ gazu przez obiekt poddany zabie-
gowi. Wysoka temperatura powoduje, ˝e sto-
sunkowo wi´cej fumigantu znajduje si´ w sta-
nie gazowym i szybciej osiàgane jest sku-
teczne st´˝enie, przez co skraca si´ czas 
fumigacji.

Jest jednak problem – jak zabytkowe
obiekty zniosà przyspieszone parowanie fumi-
gantu? Przy podwy˝szonej temperaturze 
z formaliny paruje nie tylko formaldehyd, ale
tak˝e woda. Problem ten dotyczy np. poli-
chromowanych rzeêb, na których grunty i war-
stwy malarskie utrzymujà si´ z wi´kszym tru-
dem ni˝ na p∏askich powierzchniach, na co
wskazuje W∏adys∏aw Âlesiƒski18. Wahania
temperaturowe i wilgotnoÊciowe mogà po-
wodowaç w pracy drewna inne zmiany ni˝ 
w warstwach malatury, prowadzàce do np.
rozwarstwieƒ czy niewielkich p´kni´ç. 

Dodatkowà komplikacjà w czasie wyko-
nywania zabiegów przy u˝yciu wodnego roz-
tworu formaldehydu by∏ wzrost wilgotnoÊci
wzgl´dnej mieszaniny gazów w otoczeniu ga-
zowanych obiektów. Przy temperaturze 21°C
i wilgotnoÊci poczàtkowej 55% wzrost do
100% nastàpi∏ ju˝ po 5 godzinach. Wymogi
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Wp∏yw wzrostu wilgotnoÊci na samo drewno nie
by∏ oddzielnie badany przy okazji doÊwiadczeƒ, po-
niewa˝ istnieje na ten temat bogata literatura20. Na
dzia∏anie wilgoci nara˝one sà te˝ w przypadku ∏àczeƒ
i intarsji w meblach spoiny klejowe, które mogà p´cz-
nieç i rozmi´kaç. Nawet niewielkie zmiany wymia-
rowe drewna mogà powodowaç odwarstwienie lub
p´kanie fornirów. Na zmiany wilgotnoÊciowe wra˝-
liwe sà te˝ materia∏y s∏u˝àce do wykaƒczania po-
wierzchni mebli, np. politury i lakiery.  

W. Âlesiƒski w przywo∏ywanej publikacji21 wspo-
mina∏ o destrukcyjnym wp∏ywie oparów formaldehy-
du na warstwy polichromii i gruntów, prowadzàcym
do ich rozmi´kczania. Po dwutygodniowym gazowa-
niu na próbkach pokrytych temperowà polichromià
nie wystàpi∏y przebarwienia ani wyraêne przemiany

w warstwie gruntu. Na jednej z próbek po-
jawi∏ si´ wyciek ˝ywicy w miejscu nie-
wielkiego p´kni´cia (il. 9). Mo˝liwe ˝e wa-
runki podwy˝szonej wilgotnoÊci i fumigant
mia∏y wp∏yw na wyp∏yni´cie ˝ywicy na po-
wierzchni´. Natomiast formaldehyd wykazy-
wa∏ bardzo destruktywne dzi∏anie na imita-
cje poz∏oty. Na próbkach pokrytych p∏atkami
szlagmetalu pojawi∏y si´ niewielkie w˝ery,
czarne przebarwienia i plamki (il. 3). Zmiany
te mogà Êwiadczyç o wchodzeniu w reakcj´
chemicznà formaldehydu i metali zawartych 
w poz∏otach lub te˝ korodujàcego wp∏ywu
wysokiej wilgotnoÊci. Zmieni∏ si´ te˝ odcieƒ
poz∏oty. Wyniki doÊwiadczenia zach´cajà do
dalszych badaƒ nad tym zagadnieniem.    

Pewien problem stanowi fakt, ˝e drewno
w czasie fumigacji poch∏ania w du˝ym stop-
niu formaldehyd. Okres ulatniania si´ for-
maldehydu z obiektu mo˝e byç d∏ugi. Ma to
t´ dobrà stron´, ˝e formaldehyd nadal od-
dzia∏uje na szkodniki techniczne drewna.
Wyd∏u˝ony czas dzia∏ania zwi´ksza Êmier-
telnoÊç wÊród owadów. Jednak oddawanie
przez drewno formaldehydu przez d∏u˝szy
czas uniemo˝liwia ekspozycj´ obiektu i wy-
musza specjalne warunki magazynowania. 

Uzyskane wyniki wst´pnych doÊwiad-
czeƒ pozwoli∏y postawiç nast´pujàce wnioski:
q uzyskano Êmiertelne dzia∏anie formalde-

hydu podczas gazowania larw ko∏atka
domowego poza drewnem po 4 dobach 
w temp. 21°C i po 1 dobie w temp. 30°C.
Podniesienie temperatury pozwala∏o skró-
ciç czas skutecznego zwalczania owadów; 

8. ÂmiertelnoÊç larw ko∏atka domowego poddanych dzia∏aniu oparów forma-
liny poza drewnem w temp. 30°C.
8. Death rate of wood borer larvae subjected to the impact of  formalin
vapours outside wood  in a temperature of 30 degrees C.

7. ÂmiertelnoÊç larw ko∏atka domowego poddanych dzia∏aniu oparów forma-
liny poza drewnem w temp. 21°C.
7. Death rate of wood borer larvae subjected to  the impact of  formalin
vapours outside wood in a temperature of 21 degrees C.

9. Próbki z polichromià temperowà po gazowaniu for-
maldehydem (oÊwietlenie dzienne), strza∏ka wskazuje
miejsce wycieku ˝ywicy przez pow∏oki farby.
9. Samples with tempera polychrome prior to gassing with
formaldehyde (daylight), with the arrow showing the
place where the  resin leaked through a coat of paint.



W „Ochronie Zabytków” nr 3/2006 w artykule Jana
Bromowicza i Janusza Magiery „Identyfikacja mar-
muru u˝ytego w sarkofagu W∏adys∏awa Jagie∏∏y 
w Katedrze Wawelskiej” omy∏kowo przypisano 
autorstwo pracy „Grobowiec W∏adys∏awa Jagie∏∏y”
Annie Boczkowskiej (przypis 13, s. 94). Autorem

wymienionej pracy, opublikowanej w „Roczniku
Krakowskim”, t. XXXIII z 1953 r., jest Karol Es-
treicher. Wynika to jednoznacznie z tekstu A. Bocz-
kowskiej, w którym K. Estreicher wymieniony zo-
sta∏ jako autor cytatu pochodzàcego z powy˝szej 
pracy.

This work gives the attention to a problem of fur-
niture beetles fumingation with formalin. Steams

of formaldehide after four foll days of fumingation in
temperature of 21°C degrees gave 100% of mortality
amongst larvas of furniture beetle, increasing the
temperature by 30°C degrees shortened the time of
fumingation up to twenty – four hours. 

Formalin is the 40% solution of formaldehide hy-
drous. The main problem is the increase of humidity

in gas chamber with beginning humidity of 54% in 
5 hours goes up to relative humidity of 100%. The
influence of the steams on gilts and polichromes was
also tested. After two weeks of fumingation with for-
maldehide there were found dark stains on the gilts.
Also on one of polchromed samples there was found
resin spil in the spot where the knot was.

(T∏um. autorka)
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EDITORAL RESEARCH ON THE APPLICATION FORMALDEHIDE
TO FURNITURE BEETLES CONTROL

q w czasie fumigacji nastàpi∏ szybki i du˝y wzrost
st´˝enia oparów formaldehydu w komorze fumi-
gacyjnej oraz silny wzrost wilgotnoÊci mieszaniny
gazów, gro˝àcy ruchami sorpcyjnymi poddawa-
nych zabiegowi obiektów drewnianych. Opary for-
maliny mogà powodowaç wyp∏ywanie ˝ywicy, po-
wodujàc tym samym uszkadzanie polichromii i in-
nych pow∏ok na drewnie;

q formaldehyd uszkadza imitacje poz∏oty ze szlag-
metalu, powodujàc ciemne plamy.

Artyku∏ powsta∏ na podstawie wyników pracy magisterskiej,
wykonanej pod opiekà naukowà dr. hab. Adama Krajewskiego
na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. 


