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Obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum.)
Nazewnictwo
Obecze to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Triplochiton scleroxylon K.Schum.
z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae). Inne mniej rozpowszechnione nazwy botaniczne to:
Triplochiton johnsonii C. H. Wright i Triplochiton nigericum Sprague.
Do tej samej tropikalnej rodziny zatwarowatych należą również drzewa kakaowe
Theobroma cacao L. oraz drzewa Cola acuminata (Beauv.) Schott & Endl. i Cola nitida
(Vent.) A. Chev., dostarczające orzechów, z których pozyskuje się kofeinę używaną do
wytwarzania znanej Coca-Coli.
W tabeli 1 podano najczęściej używane nazwy handlowe wobec omawianego drewna
z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN 13556:2005. W Polsce omawiane drewno od
wielu lat przyjęło „normową” nazwę obecze (BN-70/7112-09, BN-74/7112-05). Wyjątkiem
jest norma PN-D-97004:1999, w której figuruje pod nazwą obeche.
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum.) - wytłuszczonym drukiem
podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
obecze, obeche, samba, abachi
Nazwy angielskie
obeche, African white wood, soft satinwood, bush maple, wawa
Nazwy francuskie
obeché, ayous, samba
Nazwy niemieckie
Abachi, Paschaholz, Westafrikanisches Satinholz
Nazwy stosowane w ayus w Gwinei Równikowej, ayous w Kamerunie, wawa w Ghanie, aréré i obeche w
innych krajach:
Nigerii

Pozyskanie
Triplochiton scleroxylon K.Schum. występuje praktycznie w całej zachodniej Afryce
od Gwinei i Liberii po Kamerun oraz mniej licznie w centralnej Afryce,
np. w Demokratycznej Republice Kongo. Omawiana roślina związana jest z siedliskami
świeżego lasu tropikalnego z wyróżnialną porą deszczową i suchą, gdzie średnie opady
roczne wynoszą od 1300 do 2000 mm. Inaczej mówiąc gatunek ten preferuje lasy
zachodnioafrykańskiej strefy monsunowej, stanowiące formę przejściową od wilgotnych
i zawsze zielonych lasów równikowych do suchych sawann. W porze suchej (grudzień – luty)
drzewa obecze zrzucają liście i rozpoczyna się ich kwitnienie. Owocowanie jest nieregularne
i zdarza się co 7-10 lat, co nieco utrudnia sztuczną regenerację i zakładanie plantacji tego
gatunku.
Naturalnie drzewa obecze rosną w większych skupiskach. Rzadziej spotyka się je
pojedynczo w strefie sawanny (na siedliskach uboższych i suchszych), gdzie osiągają
znacznie mniejsze rozmiary. W korzystnych dla siebie warunkach (na wybranych
stanowiskach świeżego lasu tropikalnego) udział obecze w drzewostanie może dochodzić
do 20%. Takie zbiorowiska spotykane są w pagórkowatym lub nawet górzystym terenie
w głębi lądu, gdyż obszary na obficie zraszanym opadami wybrzeżu Zatoki Gwinejskiej są
dla nich zbyt wilgotne.
Obecze przypomina europejskie klony. Ma nie tylko podobne do nich naprzeciwległe
liście, ale także owoce w postaci skrzydlaków o długości do 4 cm z jednym nasieniem
o średnicy do 1 cm. Na tym podobieństwa się kończą. Afrykański gatunek jest szybko
rosnący (uprawiane w plantacjach 4-letnie osobniki osiągają wysokość 12-15 m i średnicę
ponad 30 cm w odziomku, a w wieku 30 lat dorastają w warunkach naturalnych nawet
do 40 m). Rekordowe okazy mogą osiągnąć wysokość 50 m i 2 m średnicy powyżej wąskich,
deskowych, napływów korzeniowych, które sięgają do 6-8 m od podstawy pnia. Pień
wykazuje małą zbieżystość i jest pozbawiony gałęzi nawet do 30 m wysokości.
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W krajach gdzie występuje Triplochiton scleroxylon K.Schum. pozyskiwane z niego
drewno stanowi istotną pozycję eksportową. Przykładowo w Kamerunie obecze plasuje się
zdecydowanie na pierwszym miejscu stanowiąc ok. 30% całkowitego eksportu drewna
okrągłego w tym kraju (w 1997 roku było to ponad 400 tys. m3 kłód obecze).
Struktura
Budowa makroskopowa
Obecze to gatunek twardzielowy (o słabo zabarwionej twardzieli) o strukturze
rozpierzchło-naczyniowej. Drewno nie wydziela żadnego charakterystycznego zapachu.
Twardziel ma barwę żółtobiałą do żółto-kremowej (najczęściej żółtawosłomkowa). Biel jest
nieco jaśniejszy, często z szarymi smugami, będących efektem sinizny.
Szerokie przyrosty roczne (często ponad 1 cm) są dobrze widoczne jedynie na
przekroju poprzecznym. Duże naczynia na przekroju poprzecznym obserwujemy w postaci
małych otworków, a na przekrojach podłużnych w postaci drobnych, matowych rowków
(bruzdek). Promienie drzewne praktycznie widoczne są tylko na przekrojach podłużnych. Na
przekroju promieniowym oprócz błyszczu, obecny jest pasiasty skręt włókien, w postaci
regularnych, delikatnych rozjaśnień lub pociemnień powierzchni drewna.
Bardzo podobnymi do obecze gatunkami drewna również pochodzącymi z Afryki są:
koto (Pterygota macrocarpa K.Schum.), framire (Terminalia ivorensis A.Chev.) i limbo
(Terminalia superba Engl.& Diels.). Jednak rozpatrywany gatunek łatwo od nich odróżnić
dzięki temu, że jako jedyny ma wyraźną budowę piętrową. Na przekroju stycznym widać
delikatnie zarysowane „piętra” elementów strukturalnych, kończących się na tych samych
„wysokościach”. Z krajowych rodzajów drewna odpowiednikiem obecze jest topola.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy (obecny gniazdowy skręt włókien), c) przekrój styczny
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Budowa mikroskopowa
Drewno obecze ma charakterystyczną budowę mikroskopową pozwalającą
na stosunkowo łatwe odróżnienie od innych jasnych afrykańskich gatunków drewna.
Naczynia rozmieszczone są równomiernie na całej szerokości dość słabo zarysowanych
przyrostów.
Naczynia te o średnicy od 0,20 do 0,28 mm ułożone są najczęściej pojedynczo, parami
lub trójkami w biegnących promieniowo rzędach. Ilość naczyń na 1 mm2 waha się od 1 do 8.
W strefie twardzieli naczynia wypełniają cienkościenne wcistki oraz nieliczne, żółtawe złogi
substancji niestrukturalnych. W ścianach poprzecznych naczyń występuje perforacja prosta,
a w ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Na przekroju poprzecznym zwraca uwagę szczególne ułożenie miękiszu
pozanaczyniowego. Jest to tzw. miękisz drabinkowy w postaci drobnych pasemek
o szerokości 1-2 komórek, przebiegających poprzecznie w stosunku do promieni drzewnych.
Pasemka te mają długość „od promienia do promienia” i wraz z nimi tworzą obraz
przypominający drabinki. Oprócz opisanego wyżej miękiszu apotrachealnego występuje
również miękisz paratrachealny, który tworzy wąskie otoczki wokół większości naczyń.
Wspomniane promienie drzewne zbudowane są z różnych typów komórek
miękiszowych o zróżnicowanej wielkości (są to promienie heterogeniczne), co doskonale
widać na przekroju promieniowym drewna. Rzędy pionowych i poziomych komórek
miękiszowych w promieniach ułożone są w sposób przypadkowy. W komórkach tych dość
często odnaleźć można romboidalne kryształki związków mineralnych. Szerokość promieni
drzewnych jest zróżnicowana – od jednorzędowych po nawet dziesięciorzędowe, przy czym
dominują promienie zawierające od 2 do 5 rzędów komórek miękiszowych. Również
wysokość promieni nie jest stała: zwykle tworzy je kilkanaście warstw komórek
miękiszowych. Na przekroju stycznym widać charakterystyczny piętrowy układ elementów
strukturalnych. Komórki miękiszowe kończą się na podobnych „wysokościach” a promienie
drzewne są rozciągnięte na wysokość jednego, dwóch lub trzech „pięter”. Budowę
mikroskopową uzupełniają włókna o długości 1,1 - 1,4 mm zajmujące tylko 35% objętości
drewna. Kolejne 30% przypada na miękisz drzewny, 25% na promienie drzewne a pozostałe
12 % stanowią naczynia.
a)

b)

c)

Fot.3. Obrazy mikroskopowe drewna obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna obecze podane są
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno bardzo lekkie (klasa VI).
Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi 400
kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się typową wilgotnością punktu nasycenia włókien
(około 29%). Korzystną cechą są niewielkie skurcze (według czterostopniowej skali Monina
jest to drewno mało kurczliwe - klasa 1).
Z niską gęstością drewna związane są stosunkowo niskie właściwości mechaniczne.
Przykładowo średnia wytrzymałość na zginanie wynosi 73 MPa, a wytrzymałość na ściskanie
wzdłuż włókien 30 MPa. Ze względu na obecność pasiastego skrętu włókien wytrzymałość na
rozciąganie wzdłuż włókien jest szczególnie niska (średnio ok. 49MPa) a pozostałe
wytrzymałości charakteryzują się wysoką zmiennością. Pod względem właściwości
mechanicznych drewno obecze jest podobne do krajowego drewna topoli.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
530 – 580 – 630
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
330 – 400 – 550
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
250 – 350 – 520
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
29
Porowatość
C [%]
72
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,05 – 0,2 – 0,6
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,2 – 3,3 – 4,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,6 – 5,6 – 6,7
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,9 – 9,1 – 11,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
11 – 49 – 79
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
24 – 40 – 50
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
30 – 73 – 110
Udarność
U [kJ/m2]
15 – 30 – 46
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
4,9 – 6,8 – 8,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
3,7 – 4,0 – 5,2
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
50
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Mała kurczliwość i stabilność wymiarów w warunkach zmieniających się wilgotności
i temperatury powietrza sprzyja szybkiemu suszeniu (drewno nie wykazuje tendencji
do paczenia i pękania). Drewno obecze jest łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej, czemu
sprzyja niewielka gęstość. Szczególnie gładki rzaz uzyskuje się przy piłowaniu piłami
o rozsuniętym i poszerzonym uzębieniu o kacie ostrza około 25o. Najkorzystniejszy kąt
skrawania przy struganiu wynosi 35-38o. Pył powstający podczas obróbki może u niektórych
osób powodować podrażnienia skóry (http://bodd.cf.ac.uk/). W drewnie tym łatwo wykonać
nawet skomplikowane profile frezowe oraz złącza. Równie dobrze „działają” łączniki obce:
gwoździe oraz wkręty i to bez potrzeby wykonywania uprzednich nawierceń.
Po uplastycznieniu omawiane drewno nadaje się do gięcia, a przede wszystkich skrawania
(płaskiego i obwodowego) na forniry. Klejenie jest łatwe podobnie jak wykańczanie
powłokami malarsko-lakierniczymi po uprzednim wypełnieniu porów drewna.
Do wad obecze należy jego niska naturalna trwałość. Nawet twardziel wobec grzybów
jest nietrwała – według PN-EN 350:2016-10 w skali pięciostopniowej wynosi pięć (poziom
piąty jest najgorszy). Łatwo rozwijają się w niej różne typy zgnilizn. Drewno to atakowane
jest także przez owady.
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Nagminnie spotykane są uszkodzenia drewna w żywych drzewach, a zwłaszcza po
ścince w zleżałym surowcu okrągłym. Strefa bielu jest podatna na inwazję chrząszczy z
rodziny kapturnikowatych (Bostrychidae) i miazgowcowatych (Lyctidae). W naturalnym
środowisku lasu deszczowego zwalone drzewo ulega całkowitemu rozkładowi w ciągu 5-8
lat.
Niestety trudno zabezpieczyć drewno obecze przed negatywnym oddziaływaniem
czynników biotycznych, bowiem twardziel tego gatunku jest oporna w nasycaniu środkami
ochrony drewna (podatność na nasycanie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej
wynosi 3). Najskuteczniejszym sposobem jest natychmiastowy wywóz dłużyc z lasu, ich
przerób i wysuszenie pozyskanych sortymentów.
Drewno obecze to materiał o ogólnym zastosowaniu. Z kłód można pozyskiwać
tarcicę stolarską (odpowiadającą świerkowej) lub forniry do wyrobu sklejek. Z surowców
tych wytwarza się głównie meble, palety, skrzynki, futerały i inne opakowania, a także
płyciny drzwiowe, elementy saun, ramy do obrazów (fot.4a) oraz zapałki. Czasem obecze
stanowi tworzywo wyrobów artystycznych (fot.4b) i modeli (fot.4c) oraz sprzętu sportowego,
np. paletek do tenisa stołowego. Ze względu na niską naturalną trwałość drewno to jest
predestynowane do zastosowań wewnątrz budynku.
Literatura
Kozakiewicz P., 2007: Obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum) – drewno egzotyczne z
Afryki. Przemysł Drzewny nr 9 2007, s.31-34. Wydawnictwo Świat.
Bartowski J.W., 2005: Tropikalne drewno użytkowe (5). Okno nr 4 (43), s. 97-107.
BN-70/7112-09 Forniry. Okleiny z drewna podzwrotnikowego skrawane obwodowo. Podział, wymiary i
wymagania jakościowe.
BN-74/7112-05 Okleiny z drewna egzotycznego.
Dahms K.G., 1968: Afrikanische Exporthölzer. DRW-Verlags-GmbH. Stuttgart.
Dzbeński W., 1964: Egzotyczne drewno użytkowe. Limba i obeche – podstawowy afrykański surowiec
sklejkarski. Przemysł Drzewny nr 7, str. 17-20.
Krzysik F., 1978: Nauka o drewnie. PWN. Warszawa.
Molski B., 1969: Obecze – główne źródło afrykańskiego drewna sklejkowego. Sylwan nr 11, str. 51-58.
PN-EN 13556:2005 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w Europie.
PN-EN 350:2016-10 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Badanie i klasyfikacja trwałości
drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych.
PN-D-97004:1999 Okleiny z drewna pochodzącego z tropikalnej strefy klimatycznej
Wagenführ R., 2007: Holzatlas.6., neu bearbeitete und erweitere Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen.
Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag.
Strony internetowe:
http://www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/
http://bodd.cf.ac.uk/
http://www.delta-intkey.com
http://en.arocha.org/flash/index9.html
http://www.diyframing.com/user/images/
http://www.johnspielman.co.uk/images/pasdedeux2.jpg
http://www.hawkertempest.se/rcwillis.jpg

Opracował: Paweł Kozakiewicz 2020

5

