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Dąb wędzony

Wędzony dąb jako materiał podłogowy ma szereg zastosowań, głównie w meblarstwie i podłogach.
Popularność zawdzięcza szeregu korzystnych właściwości. Jest dość odporny na warunki atmosferyczne, twardy i przez swój ciemny kolor jest alternatywą drewna tropikalnego. Ma również wady. Nie
tak często, ale się zdarza, że że w pomieszczeniu wyczuwalny jest jego ostry amoniakowaty zapach i
jest to zapach dość wrażliwy.

Jak powstaje dąb wędzony?
Wędzenie odbywa się przez chemiczną reakcję kwasów garbnikowych, głównie taniny z amoniakiem.
Amoniak to bezbarwny gaz z ostrym nieprzyjemnym
zapachem. Dziesięcioprocentowy rozwodniony amoniak określany jest jako woda amoniakowa. Przez
wędzenie powstaje w drewnie sól, która impregnuje
drewno. Wędzenie wykonuje się dla ciemnego koloru
drewna, które ma imitować głównie gatunek wenge.
Powstaje brązowo-miodowa lub nawet czarna nawierzchnia, a różne wartości taniny stwarzają wrażenie efektu cienia, co jest zbliżone do starych podłóg.
Są różne sposoby wędzenia. Oto dwa najpopularniejsze.
1. Pierwszy sposób to w zamkniętym pomieszczeniu
stawiamy otwarte naczynie z wodnym roztworem
amoniaku. Amoniak reaguje z taniną w drewnie, a doświadczenie mówi, kiedy przerwać uzyskując żądane
nasycenie kolorem. Jest to dość uciążliwe gdyż uwędzimy poza parkietem inne elementy drewniane. Z
tego powodu powinny być one zabrane z tego
pomieszczenia. Potem pomieszczenie jest wietrzone,
a naczynia z amoniakiem powinny być lekko podwieszone nad drewnem, aby równomierne farbowanie
odbyło się bez jasnych plam. Po ok. dwóch dniach
wierzchnia warstwa drewna ma ciemną barwę.
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2. W fabrykach specjalizujących się w takich zabiegach amoniak podaje się stosując techniki próżniowe
i dzięki nadciśnieniu lub podciśnieniu jest on dostarczany do drewna. W zależności od grubości drewna
trwa to od dwóch do pięciu tygodni. Po tym zabiegu
materiał powinien być prawie całkowicie przesycony
amoniakiem i zabarwiony na czarno.
Jak oddziałuje wędzenie na drewno?
Minusem jest to, że przy pośpiesznym wędzeniu
pozostają jasne plamy. Nigdy nie wędzi się dostatecznie biel w dębie. Trudno uwędzić dąb amerykański
ze względu na niską zawartość tanin. Może również
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po zabiegu wędzenia zostać biały soczewkowy nieuwędzony punkt w litym materiale. W późniejszej renowacji, po szlifowaniu, zostaje wtedy przy powierzchni
drewna jasna strefa, którą trudno się wyrównuje kolorystycznie nawet przy pomocy bejc. Przy nadmiernym
zwiększeniu czasu wędzenia może drewno dębowe o
usłojeniu fladrowym mieć mikropęknięcia. Często to
widać na podłogach warstwowych z cienką warstwa
obłogu. Plusem jest to, że drewno staje się w pewnym
stopniu plastyczne i elastyczne, łatwiej się je szlifuje
i obrabia, po prostu jest mniej kruche. Struktura dęba
wędzonego jest bardziej stabilna wymiarowo. Zwiększa się odporność na zmiany pogodowe, jest odporniejsze na grzyby i insekty i dlatego ma nawet zastosowanie zewnętrzne lub w kuchni i łazience.
Czy wędzony dąb nie obciąża zdrowia?
Świeżo wędzone drewna potrzebują czasu na wywietrzenie. Ciepło bardzo przyspiesza ten proces. Wędzone drewno nie zawiera substancji, które zagrażają zdrowiu. Jednak mogą wystąpić ślady amoniaku.
Nieprzyjemny jest zapach, człowiek czuje amoniak
gdy jego stężenie jest bardzo niskie czyli ok. 1,5-5
ml/m3(ppm), ale amoniak jest naturalnie występującą
substancją w środowisku. Można sobie wyobrazić,
że wcześniej meble były stawiane w stadninach koni,
ponieważ udział amoniaku w moczu zwierząt wystarczył, aby drewno wędzić.
Zawartość amoniaku w wędzonym drewnie jest stosunkowo niska. Wytwórcy parkietów czasami w toku
produkcji i słabym wietrzeniu mogą tę granicę nawet
przekraczać. Przy próbkach powietrza po ułożeniu
po 28 dniach może być nawet 36 mg/m3. Nie będzie
uszczerbku na zdrowiu nawet w stężeniu dwa razy
większym, ale zapach jest uciążliwy. Dopiero stężenie w ilości 175.000 mg/m3 podrażnia drogi oddechowe i oczy. Ponieważ nos ostrzega już przed niskim
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stężeniem amoniaku i amoniak jest szybko przekształcany przez wątrobę do mocznika, zagrożenie
zatrucia jest wykluczone.
Jak parkieciarze powinni obchodzić się z wędzonym dębem?
Wprawdzie drewno parkietowe przed wędzeniem
jest suszone w wysokości 7-11% swojej wilgotności, ale proces wędzenia pozwala na powstanie soli
w drewnie. Sól jest higroskopijna i dlatego wędzony
dąb ciągnie więcej wilgotności niż zwykłe drewno.
Handlarze i parkieciarze muszą dlatego uważać, aby
produkty przechowywać w suchych magazynach. Ponadto sole sprawiają że nie przydatne są tradycyjne
mierniki wilgotności. Pozostaje jedynie wago suszarka. Wędzenie samo w sobie nie dostarcza wilgoci do
drewna, ale elektryczny pomiar reszty wilgoci nie jest
możliwy.
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Ze względu na amoniak i sole, należy uważać z
klejami.
Przy podwyższonej pozostałości amoniaku w drewnie
prędzej czy później system klejenia może zawieść.
Substancje z kleju wchodzą podczas klejenia w reakcję chemiczną z powstałymi cząstkami amoniaku, co
może prowadzić do długotrwałego wydzielania przez
parkiet zapachu amoniaku, choć początkowo zapach
się nie wydzielał. Pamiętam, jak wykonywałem parkiety na stadionie we Wrocławiu, wtedy dostałem od
producenta kleju zapewnienie co do możliwości zastosowania kleju w danych warunkach. Ale do tego
są potrzebne pewne dane co do stężenia amoniaku.
Najlepiej stosować kleje dwuskładnikowe, ale i one
nie mają nieograniczonej możliwości zastosowania.
Wszelkie kleje jednoskładnikowe, poliuretanowe, jak
i polimerowe są zawsze mniej przydatne i należy to
konsultować z producentami. Często problematyczne
mogą być kleje do podłóg wielowarstwowych.
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Także lakier i olej muszą być odpowiednio dobrane.
Nieodpowiednie systemy lakierów mogą przez emisję
amoniaku zostać zniszczone, przede wszystkim gdy
dąb wędzony nie był odpowiednio długo odparowany.
Może to prowadzić do tego, że cały system lakierowy
po aplikacji może odpryskiwać. Przed położeniem lakieru zalecane jest solidne gruntowanie. To powinno
zapobiegać przedostawaniu się do lakieru nawierzchniowego kwasu garbnikowego i powstaniu plam, poza
tym zagruntowanie wzmacnia barwę dębu wędzonego. Najlepsze są szybkoschnące podkłady na bazie
alkoholowej. Na powłokach olejowych nie ma już tego
problemu. Ale nie każdy olej (szczególnie z woskiem
twardym) tworzy oczekiwaną mocną powłokę ochronną. Dlatego parkieciarz powinien zasięgnąć porady.
Jak widać wyobrażenie o drewnie wędzonym amoniakiem nie jest takie proste i oczywiste. Tu wchodzi
w zakres doświadczenia wiedza chemiczna. Warto
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zatem zapamiętać te zalecenia.

Czesław Bortnowski
parkieciarz, rzeczoznawca

