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Awodire (Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.) Pellegr.)
Nazewnictwo
Awodire to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Turraeanthus africanus (Welw. Ex
C.DC.) Pellegr. z rodziny miodlowatych (Meliaceae) – z tej samej co mahonie. Oprócz
podanej wyżej, najpopularniejszej nazwy łacińskiej nadal funkcjonuje kilka innych,
np. Guarea africana Welw. ex C. DC., Turraeanthus africanus Pellegr., Turraeanthus zenkeri
Harms, Turraeanthus klainei Pierre ex De Wild., Turraeanthus machaini De Wild.,
czy Turraeanthus vignei Hutch & J.M.Dalz. Różne źródła podają różną interpretację
wymienionych określeń, uważając je za synonimy jednego gatunku (np. www.deltaintkey.com) lub nazwy odrębnych gatunków (np. Wagenführ 2007). Niezależnie
od powyższych niejasności w tabeli 1 podano najczęściej używane nazwy handlowe wobec
omawianego drewna z uwzględnieniem jednoznacznych postanowień normy PN-EN
13556:2005.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna awodire (Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.) Pellegr - wytłuszczonym drukiem
podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
awodire
Nazwy angielskie
avodiré, Afrikan gold Birch
Nazwa francuska
avodiré
Nazwa niemiecka
Avodiré
Nazwy stosowane w blimah-pu w Liberii, apapaye i wansenwa w Gganie, lusamba, esu i kisanda w Zairze,
innych krajach:
apaya w Nigerii, engan w Kamerunie, songo w Republice Środkowej Afryki, African
white mahogany, blonde mahogany, African satinwood w USA

Pozyskanie
Drzewa Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.) Pellegr są dość pospolite
w wilgotnych lasach tropikalnych Afryki, szczególnie w pasie około czterdziestokilometrowej
szerokości wybrzeża Zatoki Gwinejskiej. Szeroki obszar występowania tych drzew obejmuje
przede wszystkim Afrykę Zachodnią od Sierra Leone po Nigerię i Kamerun, a także
zachodnią Afrykę Środkową: Kongo, Demokratyczna Republika Kongo, Uganda i Angola.
Obecnie największym eksporterem drewna awodire jest Ghana, w której omawiany gatunek
drewna jest nadal pospolity. Przykładowo w sąsiadującym Wybrzeżu Kości Słoniowej jest
objęty ochroną gatunkową.
Drzewa awodire doskonale radzą sobie w cienistym podszycie, a do szybkiego
wzrostu wystarcza im nawet niewielka ilość światła. Rośliny te preferują lasy podmokłe
w dolinach rzecznych. W wieku dojrzałym osiągają wysokość do 25 - 35 m (według
niektórych opracowań maksymalnie nawet do 50 m), przy czym pień do wysokości ok. 15 m
jest zazwyczaj prosty i pozbawiony gałęzi. Średnica w odziomku może wynosić od 0,5 do 1m
(wymiar bez uwzględniania napływów korzeniowych). Kora drzew ma kolor jasnoszary,
lekko żółtawy z podłużnymi spękaniami.
Struktura
Budowa makroskopowa
Awodire to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Obecna
w drewnie awodire twardziel to tzw. twardziel niezabarwiona (nie różniąca się kolorystycznie
od drewna bielu). Jest ona jasna, prawie biała z niewielkim żółto-kremowym odcieniem.
Pod wpływem światła drewno to stopniowo żółknie.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna awodire (Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.) Pellegr):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy (obecny gniazdowy skręt włókien), c) przekrój styczny

Przyrosty roczne są słabo rozróżnialne lub w ogóle nie widoczne. Na przekrojach
wzdłużnych naczynia te widoczne są słabo w postaci drobnych wgłębień. Niewielkie
promienie drzewne widoczne są tylko na przekroju ściśle promieniowym. Prosto włókniste
drewno awodire ma mało urozmaicony, wręcz monotonny rysunek. Bardzo podobnym
do awodire rodzajem drewna jest nasza krajowa brzoza, mogąca nawet sprawić trudności
w odróżnieniu. Podobieństwo to nie ogranicza się tylko do wyglądu lecz również właściwości
i zastosowań.
Charakterystyczną cechą drewna awodire jest różnorodny układ włókien.
W zależności od warunków wzrostu (partii materiału) mogą być one proste, sfalowane,
splątane a także skośne naprzemiennie lub gniazdowo. Opisane wyżej możliwe układy
włókien bardzo uatrakcyjniają rysunek drewna.
Budowa mikroskopowa
Drewno awodire ma typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego ze strefy
tropikalnej. Stosunkowo niewielkie naczynia o średnicy do 0,10 do 0,19 mm występują
głównie w zgrupowaniach po 2-3 (rzadziej pojedynczo). Średnia ilość naczyń na 1 mm2
przekroju poprzecznego waha się od 7 do 12. Światła naczyń w strefie twardzieli są niekiedy
wypełnione jasną, żółto-zielonkawą wydzieliną. W ścianach podłużnych członów naczyń brak
zgrubień spiralnych, a w ich ścianach poprzecznych występuje perforacja prosta. Naczyniom
towarzyszy miękisz ubogi. Tworzy go miękisz włóknisty składający się zwykle z 4-8
komórek miękiszowych ułożonych jedna nad drugą. W komórkach miękiszowych czasem
obecne są duże pryzmatyczne kryształki substancji mineralnych. Pionową strukturę drewna
uzupełniają włókna o stosunkowo cienkich ścianach komórkowych.
Poziomą strukturę tworzą jednorodne i niejednorodne promienie drzewne. Te ostatnie
zbudowane z komórek miękiszowych leżących i stojących. Komórki stojące tworzą
pojedyncze warstwy marginalne. Promienie drzewne są dość drobne, głównie dwu-, rzadziej
jedno- i trójszeregowe, składające się z kilkunastu warstw komórek. W promieniach
wieloszeregowych komórki miękiszowe z sąsiadujących szeregów są przesunięte względem
siebie o pół wysokości.
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Fot.2. Obrazy mikroskopowe awodire (Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.) Pellegr):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna awodire podane są
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno umiarkowanie ciężkie
(klasa III). Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%)
wynosi 550 kg/m3 (nieco mniejsza niż krajowej brzozy). Omawiane drewno charakteryzuje
się wysoką wilgotnością punktu nasycenia włókien (około 38%) oraz niskimi wartościami
skurczów. Według klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika (1978)) awodire należy
do drewna mało kurczliwego - skurcz objętościowy wynosi średnio ok. 9,5%.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna awodire Turraeanthus africana (Welw. Ex C.DC.)
Pellegr.
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
700 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
500 – 560 – 605
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
460 – 510
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
38
Porowatość
C [%]
66
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,3 - 0,5 – 0,8
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,0 – 3,3 – 3,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
3,9 – 6,0 – 7,9
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,6 – 9,5 – 11,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
84 – 96 – 113
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
39 – 55 – 63
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
52 – 86 – 113
Udarność
U [kJ/m2]
11 – 35 – 110
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
7,2 – 10,3 – 12,8
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
6,7 – 12,5 – 17,0
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,4 – 0,8 – 1,1
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
50
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W=12%)
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Ze średnią gęstością drewna związane są średnie właściwości mechaniczne.
W porównaniu do podobnego drewna krajowej brzozy zwraca uwagę wyższa średnia
wytrzymałość na ściskanie ok. 55 MPa. Ze względu na częstą obecność gniazdowego skrętu
włókien wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien, wytrzymałość na zginanie udarność
i moduł sprężystości charakteryzują się wysoką zmiennością. Przykładowo, wytrzymałość
na zginanie drewna prosto włóknistego wynosi ponad 110 MPA a zwierającego gniazdowy
skręt włókien tylko ok. 50 MPa. Jednocześnie wada ta może wydatnie podnieść wytrzymałość
na ścianie (do 17 MPa) lub rozłupanie (ponad 1MPa).
Obróbka i zastosowanie
Drewno awodire o prostym układzie włókien jest łatwe w suszeniu oraz obróbce
ręcznej i maszynowej. Złożony układ włókien, który uatrakcyjnia rysunek, jednocześnie nieco
utrudnia suszenie i obróbkę. Drewno awodire, szczególnie ze splątanym lub gniazdowym
układem włókien, podczas suszenia ma tendencje do powstawania pęknięć desorpcyjnych,
związanych z nierównomiernym skurczem i silnymi naprężeniami. Przy struganiu takiego
drewna może dochodzić do wyrywania włókien ułożonych pod różnymi kątami. Powstałe
nierówności można łatwo wyrównać w operacji szlifowania. Należy przy tym pamiętać
o zapewnieniu właściwego odpylania, gdyż powstający pył podrażnia błony śluzowe i skórę.
Drewno to dobrze się poleruje i maluje, dając efektownie błyszczące powierzchnie.
Jest również łatwe w klejeniu, dzięki temu odpadowe i małowymiarowe kawałki mogą być,
po rozdrobnieniu, z powodzeniem użyte do produkcji płyt wiórowych. Omawiane drewno
dobrze się skrawa płasko i obwodowo – może z powodzeniem służyć do produkcji sklejki.
Niestety nawet twardziel awodire ma niską naturalną trwałość - wg PN-EN 350:201610 w skali pięciostopniowej wynosi 4 (poziom 5 jest najgorszy). Podobnie wobec termitów w
skali trzystopniowej drewno to należy do najniższej klasy czyli materiału podatnego. Z tych
względów bez uprzedniej impregnacji nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych tym
bardziej, że trudna do odróżnienia strefa bielasta ma jeszcze niższą naturalną trwałość.
W budynkach drewno to stosuje się do wyposażenia wnętrz czyli wykonywania
różnego typu materiałów podłogowych i mebli a także stolarki otworowej. Mogą to być
schody, profilowane deski ścienne, boazerie, stolarka artystyczna, wyroby toczone itd.
Awodire znalazło także zastawania specjalistyczne. Wraz z drewnem mahonii,
mansoni i kokrodui było stosowane do produkcji modeli odlewniczych. Wprawdzie jest to
drewno jasno wybarwione, ale gniazdowy skręt włókien daje wyjątkowo dekoracyjną
strukturę powierzchni, dzięki czemu jest chętnie wykorzystywane do celów zdobniczych i
artystycznych w tym do wyrobu instrumentów muzycznych. Wykonuje się z niego fortepiany,
ksylofony, skrzypce, smyczki, pałeczki perkusyjne oraz gitary elektryczne.
Omawiane drewno ma stosunkowo niską ścieralność i co więcej jest ona identyczna
na przekroju stycznym i promieniowym drewna. Z tego względu pozyskuje się z niego
różnego rodzaju materiały podłogowe. Drewno to służy między innymi do produkcji
dekoracyjnych parkietów, gdzie jego jasny, pastelowy kolor kontrastuje z silnie
wybarwionym drewnem mahonii, palisandrów i hebanów, dając bardzo wyrazisty wzór.
Doskonałym przykładem wielobarwnej kompozycji z wykorzystaniem drewna awodire, są
wzorzyste podłogi ułożone w Zamku Królewskim w Warszawie. Na jego powierzchni
powstaje niepowtarzalny układ „światłocieni” (jaśniejszych i ciemniejszych, mniej- lub
bardziej błyszczących obszarów) wynikających z różnej intensywności odbicia promieni
świetlnych od włókien ułożonych pod zmiennymi kątami.
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