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JERZY TYMIŃSKI

10 LAT DOŚWIADCZEŃ ZESPOŁU CHEMII BUDOWLANEJ I TWORZYW 
SZTUCZNYCH ZZG „INCO” W ZAKRESIE OCHRONY DREWNA ZABYTKOWEGO

10 lat tem u, w  1957 r., nastąpiło pierwsze zet
knięcie ZZG „INCO” z konserw atoram i pol
skich zabytków. P repara ty  chemiczne produk
cji „INCO” zostały doświadczalnie użyte do 
celów ratow ania drew na zabytkowego, nisz
czonego przez grzyb, owady, pleśnie i bakterie 
w  pałacu w W ilanowie. Zespół był już od 
kilku lat producentem  i koncepcji technolo
gicznych, i konkretnych preparatów  służących 
do ochrony drew na budowlanego.

W k raju  zdewastowanym  przez wojnę stan 
techniczny ocalałych budynków  był wprost ka
tastrofalny. Nie konserw owane i nie rem on
towane przez dłuższy czas domy, naw et całe 
osiedla i m iasta zostały opanowane przez 
grzyb i inne szkodniki biologiczne, niszczące 
drewno i m ury. Należało więc szybko podjąć 
w ytw arzanie środków chemicznych do zwal
czania tych szkodników oraz do im pregnacji 
drew na i m ateriałów  w nowo wznoszonych bu 
dynkach. Do produkcji tej przystąpiono w 
„INCO” w 1949 r. Z czasem asortym ent p re
paratów  ulegał rozszerzaniu, w m iarę w prowa
dzania postępu technicznego w ytw arzano p re
paraty  o większej skuteczności, wyższej sile 
toksycznej, lepszej jakości. Zgodnie z potrze
bami budownictw a — produkować zaczęto od
rębne środki do zwalczania szkodników i do 
im pregnacji profilaktycznej, do stosowania w e
w nątrz i na zew nątrz budynków, a także środ
ki zapewniające ognioodporność, w myśl obo
wiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Aby w pełni sprostać tym  zadaniom, ZZG 
„INCO” naw iązały w zakresie technologii ścis
łą współpracę z M inisterstw em  Gospodarki Ko
m unalnej, z Insty tu tem  Techniki Budowlanej, 
ze Szkołą Główną Gospodarstwa W iejskiego 
i kilkoma politechnikam i. Z tej w łaśnie współ
pracy zrodził się szeroki asortym ent środków 
im pregnacyjnych „INCO”. W m iarę rozwoju 
organizacji służb gospodarki kom unalnej w 
terenie — stopniowo uzyskano praw dziw y 
obraz stanu technicznego budynków  w całym 
kraju. Dokonano też szacunku szkód w yrządza
nych corocznie przez szkodniki biologiczne

drew na. Przypom nieć tu  należy, że podczas 
gdy pożary w  Polsce niszczą społeczne i p ry 
w atne m ienie wartości około 600 m ilionów zł 
rocznie według danych PZU, to s tra ty  na sku
tek biologicznej korozji budynków  i drew na 
sięgają kw oty 2 m iliardów  zł rocznie, czyli po
nad 3-krotnie więcej. Brak izolacji przeciw 
wilgociowej jest — jak  w ynika z doświad
czeń — najczęstszą i główną przyczyną szkód

1. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, połowa 
stacja dla doświadczalnego sprawdzania skuteczności 
działania preparatów impregnacyjnych i grzybobój
czych (fot. W. Żdżarski)
1. Sanok. Musée de l’Architecture Populaire. Station 
expérimentale ipour le contrôle de l’efficacité de l’ac
tion des imprégnants et des fongicides



2. Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego, impreg
nacja Xylamitem Popularnym konstrukcji chałupy 
z Dąbrówki (fot. W. Szulc)
2. Sanok. Musée de l’Architecture Populaire. Imprég
nation de la charpente d’une maison paysanne à Dą
brówka avec le Xylamide populaire

wyrządzanych w konsekwencji przez grzyb 
domowy także i w obiektach zabytkowych. 
W trosce o zapobieżenie tym  szkodom Zespół 
Chemii Budowlanej „INCO” podjął na szeroką 
skalę produkcję mas izolacyjnych, zwłaszcza 
stosowanych „na zimno” ABIZOLI. W ytw arza 
ich rocznie ponad 12 tysięcy ton.

Zwiększając produkcję odpowiednich środków 
chemicznych, Zespół prowadzi też od kilkuna
stu  la t prace szkoleniowe i uświadam iające 
w zakresie profilaktyki przeciwgrzybowej, 
współdziała z Ośrodkiem Szkoleniowym Mini
sterstw a Gospodarki Kom unalnej, w ydaje bro
szury. U trzym uje kontakt z pełnomocnikami 
wojewódzkimi do walki z grzybem  domowym, 
prowadzi poradnictw o fachowe dla kadry  tech
nicznej, projektowej i budowlanej i osób p ry 
watnych. Zespół „INCO” uruchom ił własną 
służbę inform acji technicznej i instruktażu te
renowego, docierając do ośrodków wiejskich. 
Stworzył dział obsługi odbiorców, złożony z in
struktorów , inżynierów i techników różnych 
dziedzin, m ających odpowiednie przygotowanie 
w zakresie mykologii.

Obserwując kierunki rozwoju produkcji m ate
riałów  budowlanych i preparatów  im pregna
cyjnych w krajach  wysoko uprzemysłowionych, 
Zespół postawił sobie za cel zapewnić nie niż
szy poziom własnej produkcji, opartej na pol
skiej myśli technicznej i na wyłącznie krajo
wych, nieraz odpadowych, surowcach.

36

Pierwszym  surowcem, na którym  oparto polską 
produkcję środków ochrony drew na przed dzia
łaniem  czynników biotycznych, były naftaleny 
i ich chloropochodne. Chloropochodne naftale
nów są dawno znane i stosowane dość szeroko 
w produkcji środków ochrony drew na, których 
skuteczność i trwałość pozostawiała jednak 
wiele do życzenia. Z chlorowanych naftalenów  
produkowano pierwsze środki olejowe (wersja 
pierwsza X ylam itu Popularnego i Destylowa
nego), które wykazywały ograniczoną skutecz
ność grzybobójczą — m iały niew ielką wsiąkli- 
wość w m ateriał drzewny i przebijały  przez 
farby nakładane na drewno impregnowane.

Etapem  następnym  było opracowanie nowych 
receptur na środki ochrony drew na, pozbawio
ne tych wad. Przez zastosowanie odm iennych 
sposobów chlorowania, dobór składników 
zwiększających wsiąkliwość w drewno, dobór 
rozpuszczalników i plastyfikatorów  udało się 
w znacznym stopniu podnieść siłę toksyczną 
i własności fizyczno-chemiczne polskich prepa
ratów, które nie ustępują zachodnioeuropej
skim.

Dalszym etapem  było przejście z bazy chloro
wanych naftalenów  na chlorowane fenole i po- 
lifenole, których wprowadzenie do produkcji 
środków ochrony drew na stanowiło nowy 
krok naprzód w walce o jakość i ekonomię pro
cesu im pregnacji zabezpieczającej.

W okresie ostatnich trzech la t wprowadzono 
do receptur środków olejowych nowy składnik 
toksyczny o dużej skuteczności, a mianowicie 
pięciochlorofenol. Jest on znanym  i stosowa
nym  za granicą związkiem przy produkcji 
środków ochrony drew na — nie był jednak 
dotychczas produkowany w Polsce i stąd duża 
trudność w jego zastosowaniu. O pierając się 
na patentach naukowców z Politechniki G dań
skiej i na własnych opracowaniach laborato
ryjnych, Zespół „INCO” podjął produkcję pię- 
ciochlorofenolu i zastosował go do wyrobu sze
regu nowych preparatów  solowych i olejowych 
o dużej skuteczności. Produkcja pięciochloro- 
fenolu pozwoliła na przeprowadzenie p ierw 
szych prób z preparatam i o przeznaczeniu spe
cjalistycznym, w  tym  m.in. do ochrony drew na 
zabytkowego. W łaśnie pięciochlorofenolu uży
to przy wyrobie p repara tu  specjalistycznego 
ANTOX, przeznaczonego do zabezpieczania 
drew na zabytkowego.

Dalszym kierunkiem  badań były p repara ty  so
lowe. Możliwość ich szerszej produkcji była 
ograniczona względami surowcowymi. Mimo 
tych trudności, udało się Zespołowi „INCO” 
w okresie ostatnich 4 la t opracować i urucho
mić produkcję kilku preparatów  solowych, 
opartych na półproduktach otrzym ywanych 
z surowców krajowych. Obecnie p repara ty  so
lowe SOLTOX, SOLTOX 5F i FLUOTOX w y
tw arzane są na skalę przem ysłową i stosowane



przy konserw acji drew na zabytkowego. W sta 
dium zaawansowanych prób znajdują się p re
paraty  oparte na kwaśnych fluorkach sodu 
potasu i amonu. Będą to p repara ty  solowe
0 wysokich własnościach toksycznych w sto
sunku zarówno do drobnoustrojów , jak  i do 
innych szkodników (owady itp.).

Liczba produkow anych przez Zespół „INCO” 
preparatów  nie jest może imponująca. Zespół 
jednak nie wypuszcza na rynek  preparatów  nie 
w ypróbowanych — stąd  ostrożność w rozsze
rzaniu ich asortym entu. Laboratoria Zespołu 
pracują nad popraw ą jakości aktualnie w ytw a
rzanych preparatów , jak  również nad otrzy
mywaniem  preparatów  nowych, specjalistycz
nych. Zespół pozostaje w stałej współpracy 
z ośrodkami badania zagadnień ochrony drew 
na w Polsce, u trzym uje również kontakty  i w y
mianę doświadczeń z Czechosłowacją i Nie
miecką Republiką Dem okratyczną. Przeprow a
dzenie odpowiednich prac laboratoryjnych po
zwoliło na w prowadzenie produkcji p repara
tów w pełni przydatnych do konserw acji d rew 
na zabytkowego. Są one już z powodzeniem 
stosowane od 10 lat przy różnych pracach 
konserwatorskich, niekiedy o dużym  zasięgu. 
Oto kilka przykładów.

Pod kierunkiem  prof. M arconiego i laborato
rium  PKZ zostały zabezpieczone w pałacu 
w W ilanowie drew niane elem enty stropów 
podtrzym ujące w ystroje. Drewno w W ilano
wie zostało zakonserwow ane za pomocą pię- 
ciochlorofenolanu sodowego, k tóry  wytw orzo
no w zakładach „INCO” w  kilku w ariantach 
technicznych.

Podobnych preparatów  użyto na terenie pałacu 
Radziwiłłów w Nieborowie i w św iątyni Diany 
w Arkadii. W A rkadii zabezpieczono strop 
nad plafonem  Norblina preparatam i solowymi 
SOLTOX i SOLTOX 5F.

W muzeum sanockim stworzono stację do 
świadczalną, w której opracowano dokum enta
cję robót zabezpieczających i m etod zwalcza
nia grzybów i owadów dla wszystkich obiek
tów przenoszonych na teren  miejscowego skan
senu. W w yniku badań nad typologią szkodni
ków biologicznych opracowano p repara t AN- 
TOX, który przeszedł szereg m utacji. Obecnie 
trw ają  studia nad zabezpieczeniem przeciw- 
ogniowym strzech słomianych.

W 1962 r. Zespół „INCO” zobowiązał się do 
stałej pomocy instruktażow ej Muzeum K ur
piowskiemu w Nowogrodzie Łomżyńskim, na
wiązując bliski kontak t z prof. Chętnikiem
1 adiunktem  Chętnikow ą w zakresie ratow ania 
chorego drew na i im pregnow ania zdrowego. 
W szystkie obiekty tego m uzeum  przeszły za
biegi im pregnacyjne. Użyto różnych p repara
tów olejowych, solowych i rozpuszczalniko
wych.

3. Niewłaściwie dobrana masa uzupełniająca pęka 
i odstaje od drewna (fot. Z. Sroczyński)
3. La masse plastique mal appropriée se fend et se 
décolle du bois

Od 2 lat, z inicjatyw y dyr. Kowalskiego, Ze
spół w spółpracuje z nowo powstałym  Muzeum 
Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Korzystając 
z doświadczeń Sanoka i Nowogrodu, m uzeum  
to nie musi podejmować kosztownego ekspery
m entow ania w zakresie metod, jak  i organiza
cji robót konserwatorskich.

Z konsultacji Zespołu „INCO” korzystano przy 
odbudowie pałacu w Nowodworach, zabytku 
III grupy, gdzie znajdzie siedzibę Muzeum Rol
nicze im. Ks. Kluka.

Specjaliści Zespołu dokonali przeglądu tech
nicznego obiektów M uzeum Skansenowskiego 
w Olsztynku i udzielili w stępnych porad, w y
kazując konieczność niezwłocznego podjęcia 
prac zabezpieczających.

Zespół zadeklarow ał pomoc specjalistyczną 
dla oddziału M uzeum Narodowego w Łowiczu 
w odniesieniu do zabytkowych łowickich bu
dynków m ieszkalnych i gospodarczych, stano
wiących piękny, choć m ikroskopijny skansen.
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W 1966 r. Zespół zajął się zaniedbanym  m ia
steczkiem  zabytkow ym  na Dolnym Śląsku — 
Nowogrodziec. Miasteczko to opanowane było 
przez grzyb domowy, k tóry  rozplenił się tam  
jeszcze w  okresie niemieckiej adm inistracji. 
M ykolodzy Zespołu opracowali dokum entację 
rem ontow ą 106 budynków, m.in. obiektów za
bytkow ych IV grupy — kilku kamieniczek 
i tea tru  miejskiego.

O statnim , podjętym  w kw ietniu 1967 r., zobo
w iązaniem  społecznym Zespołu jest udział 
w  pracach  rem ontowych starów ki w  Zamoś
ciu, k tóre obejm ą 109 kamieniczek i ratusz. 
P ro tek to ra t naukowy spraw uje K atedra Hi
storii A rch itek tu ry  Politechniki Krakowskiej 
z prof. Zinem  na czele. Zespół Chemii Budo
w lanej „INCO” przyjął na siebie fragm ent 
prac mykologicznych.

W ciągu ostatniego 10-lecia specjaliści Zespołu 
dokonali kilkudziesięciu ekspertyz, przeglądów 
i konsultacji w zakresie mykologii i prac izo
lacyjnych w zabytkowych i starych obiektach 
sakralnych. W ielokrotnie konsultacje dotyczy
ły szeroko pojętych zagadnień rem ontowych.

10-letnie doświadczenia Zespołu Chemii Budo
w lanej i Tworzyw Sztucznych „INCO” można 
by ująć w  następujących punktach:

1. P rodukcja specjalistyczna środków im preg
nacyjnych i grzybobójczych dla drew nianych 
obiektów zabytkow ych w ym aga bezpośrednie
go kontaktu  producenta z użytkow nikiem , za
równo w fazie projektow ania rem ontów  i kon
serwacji, jak  i w fazie ich przeprowadzania.
2. W ymienione środki stosować należy na j
częściej równolegle lub bezpośrednio po roz
wiązaniu zagadnień izolacji przeciwwilgocio
wych tych obiektów.
3. W arunkiem  należytej konserw acji jest moż
ność dysponowania przez kierownictwo Muzeum 
Budownictwa Ludowego typu skansen, choćby 
niewielkim i, lecz stałym i brygadam i w ykonaw 
czymi, poddanym i specjalnem u przeszkoleniu.
4. Istn ieją  problem y w ym agające nadal kom 
pleksowego rozwiązania, jak  np. uniw ersalny 
p reparat ognio- i grzybobójczy, p repara t do 
trw ałej im pregnacji słom ianych pokryć dacho
wych, cała gama kitów  uzupełniających ubytki 
w detalach i konstrukcjach drew nianych.

W samej produkcji nie można ograniczać się do 
w ytw arzania środków chemicznych w  dotych
czasowym asortymencie. Św iatowy postęp 
w tej dziedzinie objąć winien i Polskę.

mgr Jerzy Tymiński
dyrektor Zespołu Chemii Budowlanej
i Tworzyw Sztucznych ZZG „INCO”
Warszawa

CHIMIE DU BÂTIMENT ET DES10 ANNÉES D’EXPÉRIENCE DU GROUPEMENT DE LA 
MATIÈRES PLASTIQUES INCO

Depuis 1949 les Groupements Économiques INCO pré
parent des produits chimiques destinés à combattre 
les champignons lignivores les insectes nuisibles et à 
l’imprégnation du bois. Ces Groupements collaborent 
dans ce domaine avec quelques Écoles supérieures et 
Instituts ainsi qu’avec le Ministère de l ’Économie 
Communale. Outre la production, INCO s'occupe éga
lem ent de l’instruction afférante e t il a mis au point 
son propre service d’information technique.

Les préparations iproduites par INCO peuvent être non 
seulem ent utilisées dans l’architecture contemporaine 
mais aussi pour sauvegarder et conserver le bois 
ancien. Une section expérimentale spécialement orga

nisée près du Musée de l’Architecture Populaire à Sa- 
nbk permet d’effectuer des recherches appropriées. En 
plus de la collaboration étroite avec ce Musée INCO 
poursuit des recherches et fournit, à  d’autres musées 
et aux ensembles des monuments historiques, des pro
duits pour la conservation du bois. Les préparations 
pour la conservation du bois sont produites à base des 
naphtalènes dérivant du chlore, les phénoles chlorés, 
les polyphénoles et enfin les pentachüorophénoles. On 
produit également les préparations de sel de haute 
toxicité. Leur application a pour but la lutte contre 
les organismes biologiques ravageurs du bois. Actuel
lement des études sont menées sur la protection 
contre-incendiaire des toits de chaume.
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