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Grusza afrykańska makore (Tieghemella heckelii Pierre ex A. Chev.)
Nazewnictwo
„Grusza afrykańska” makore to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Tieghemella
heckelii Pierre ex A. Chev. (syn. Dumoria heckelii Hutch & Dalz) z rodziny sączyńcowatych
(Sapotaceae). Nie należy mylić tego gatunku z bardzo podobnym drewnem „gruszy
afrykańskiej” duka pozyskiwanym z drzew Tieghemella africana Pierre. W tabeli 1 podano
najczęściej używane nazwy handlowe wobec omawianego gatunku drewna z uwzględnieniem
postanowień normy EN 1355:2003 oraz jej polskojęzycznego odpowiednika PN-EN
13556:2005.
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna „gruszy afrykańskiej” makore (Tieghemella heckelii Pierre ex A. Chev.) wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
„grusza afrykańska” makore, makore
Nazwy angielskie
makoré, cherry mahogany
Nazwa francuska
makoré
Nazwy niemieckie
Makoré, Afrikan Birnbaum
Nazwy stosowane w
baku, abacu, makori w Ghanie, aganokwe, aganope w Nigerii, butusu, dumori na
innych krajach:
Wybrzeżu Kości Słoniowej, kondofindo w Kamerunie, wosime w Sierra Leone

Pozyskanie
Tieghemella heckelii Pierre ex A. Chev. występuje w Afryce zachodniej na trzech
wyspowych obszarach: pierwszy obejmuje stanowiska w Sierra Leone, Liberii, Wybrzeżu
Kości Słoniowej i Ghanie, drugi w Nigerii i Kamerunie a trzeci, najmniejszy w Gabonie.
Typowym środowiskiem omawianego gatunku są zwarte lasy deszczowe. Drzewa
te występują pojedynczo i w niewielkich grupach.
Drzewa makore osiągają wysokość 30 – 40 metrów (a nawet 50 m) przy średnicy
odziomkowej od 0,7 do 2,0 m. Pnie są proste i charakteryzują się regularnym cylindrycznym
kształtem. Napływy korzeniowe są niewielkie a pierwsze gałęzie u dojrzałych okazów drzew
zaczynają się na wysokości od 20 - 30 m. Dzięki tym korzystnym cechom przy przetarciu pni
uzyskuje się wysoką wydajność ilościową i jakościową. U żywych drzew pnie pokrywa dość
cienka gładka szarawa kora. Po nacięciu z czerwonego łyka (z zawartych w nim rurek
mlecznych) wycieka biała substancja. Miejscowa ludność wykorzystuje owoce makore
do przyrządzania zup, a nasiona do wytłaczania oleju.
Makore ma różny status w poszczególnych krajach afrykańskich: jest gatunkiem
rzadkim i chronionym na Wybrzeżu Kości Słoniowej, a jeszcze stosunkowo powszechnym
i nie podlegającym ochronie w Ghanie. Dane z 1995 roku mówią o eksporcie z Ghany ponad
2 tys. m3 drewna makore w postaci suszonej tarcicy i ponad 3 tys. m3 w postaci
półfabrykatów lub wyrobów gotowych. Trzydzieści lat wcześniej ilości i postać
eksportowanego surowca były zupełnie inne. Przykładowo w 1961 roku Ghana
wyeksportowała prawie 41 tys. m3 drewna makore w postaci kłód oraz ponad 5 tys. m3
w postaci tarcicy. W tym samym roku Wybrzeże Kości Słoniowej sprzedało ponad 93 tys. m 3
makore w postaci okrągłej. Najważniejszymi importerami drewna „gruszy afrykańskiej”
są obecnie USA i kraje europejskie, np. Portugalia, Włochy i Szwecja.
Struktura
Budowa makroskopowa
Makore to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Świeżo
przetarte drewno wydziela charakterystyczny drażniący zapach, który szybko zanika. Biel jest
średniej szerokość tj. od 5 do 8 cm i ma barwę białawo-czerwonawą lub lekko żółtawą.
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Twardziel charakteryzuje się znaczną zmiennością zabarwienia od jasno różowobrązowej do czerwonobrązowej. Pod wpływem światła równomiernie ciemnieje do barwy
ciemno czerwonobrązowej. Barwa twardzieli uzależniona jest również od miejsca pozyskania
drewna (siedliska i klimatu).
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna „gruszy afrykańskiej” makore (Tieghemella heckelii Pierre ex A. Chev.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Przyrosty roczne są słabo rozróżnialne lub w ogóle nie widoczne. Na przekroju
poprzecznym widać delikatne, przebiegające w kierunku promieniowym smugi tworzone
przez zgrupowania naczyń. Na przekrojach wzdłużnych naczynia te widoczne są w postaci
drobnych wgłębień. Niewielkie promienie drzewne widoczne są tylko na przekroju
promieniowym. Dość często w omawianym drewnie obecny jest falisty układ włókien,
widoczny w postaci jaśniejszych i ciemniejszych obszarów wynikających z innego
współczynnika odbicia światła od włókien odchylonych pod różnymi kątami. Elementy
strukturalne mogą również tworzyć budowę piętrową.
Bardzo podobnymi pod względem wyglądu gatunkami drewna do makore, oprócz
wspomnianego wcześniej drewna „gruszy afrykańskiej” duka (Tieghemella africana
A.Chev.), jest także mukulungu (Autranella congolensis A.Chev.) i moabi (Baillonella
toxisperma Pierre) oraz mahonie afrykańskie z rodziny Entandrohragma i Khaya, a także
nasze krajowe drewno gruszy.
Budowa mikroskopowa
Drewno makore ma typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego ze strefy
tropikalnej. Naczynia o średnicy do ok. 0,14 mm tworzą na przekroju poprzecznym biegnące
promieniowo zgrupowania (rzędy) składające się z 2 - 4 a nawet 8 komórek. Niektóre z
naczyń występują pojedynczo. Ilość naczyń jest bardzo zróżnicowana (waha się od 4 do 15 na
1 mm2 przekroju poprzecznego) i zależy od warunków wzrostu drzewa. Światła naczyń w
strefie twardzieli są często wypełnione wcistkami. W ścianach podłużnych członów naczyń
brak zgrubień spiralnych, a w ich ścianach poprzecznych występuje perforacja prosta.
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W drewnie obecny jest miękisz pasemkowy. Tworzą go komórki miękiszu
włóknistego (z jednej komórki kambialnej powstaje zespół 7-9 komórek miękiszowych
ułożonych jedna nad drugą). W komórkach miękiszowych licznie występują kryształki
krzemionki. Uzupełnieniem pionowej struktury drewna są włókna o średniej grubości ścian i
długości od 0,48 do 2,00 mm (średnio 1,22 mm).
Poziomą strukturę tworzą niejednorodne promienie drzewne, zbudowane z komórek
miękiszowych leżących i stojących. Komórki stojące tworzą warstwy marginalne od 2 do 4
(czasem znacznie więcej). Na przekroju stycznym widoczne jest nieregularne ułożenie
promieni drzewnych (czasem zdarza się układ bardziej regularny zbliżony do budowy
piętrowej). Promienie te są dość drobne, głównie dwu-, rzadziej jedno-, trój- i czteroszeregowe, składające się z kilkunastu warstw komórek.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna „gruszy afrykańskiej” makore (Tieghemella heckelii Pierre ex A. Chev.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna makore 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 640 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się typową dla krajowych, iglastych
rodzajów drewna wilgotnością punktu nasycenia włókien (około 27%) oraz podobnymi
wartościami skurczów. Na uwagę zwraca znaczny rozrzut skurczów badany
w poszczególnych kierunkach anatomicznych. Wynika to z często obecnego w tym drewnie
falistego układu włókien. Według klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika (1978))
makore należy do drewna średnio kurczliwego - jego skurcz objętościowy wynosi średnio ok.
11,2%.
Ze średnią gęstością drewna związane są właściwości mechaniczne, również
kształtujące się na średnim poziomie. Przykładowo wytrzymałość na ściskanie wynosi ok. 54
MPa, a wytrzymałość na zginanie statyczne ok. 98 MPa. Tu także zaznacza się wpływ
zawiłego układu włókien. Drewno z falistym układem włókien ma zdecydowanie niższą
wytrzymałość w porównaniu do drewna prosto włóknistego co najwyraźniej widać w
przypadku wytrzymałości na rozciąganie (ogromna różnica między wartościami minimalnymi
(ok. 30 MPa), a maksymalnymi (ponad 170 MPa). Średnia twardość makore wynosi 66 MPa
a moduł sprężystości 11,5 GPa.
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna makore (Tieghemella heckelii Pierre ex A. Chev.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
850 – 870 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
530 – 640 – 720
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
510 – 590 – 680
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
27
Porowatość
C [%]
60
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2 – 0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,5 – 4,7 – 6,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,3 – 6,3 – 9,5
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,9 – 11,2 – 16,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
30 – 77 – 127
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
40 – 54 – 71
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
41 – 98 – 146
Udarność
U [kJ/m2]
15 – 34 - 50
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,0 – 11,5 – 13,8
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
6,0 – 8,5 – 11, 0
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,8 – 1,2
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
55 – 66 – 73
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie omawianego drewna jest dość łatwe, bowiem gatunek ten nie wykazuje
tendencji do powstawania pęknięć i odkształceń (suszenie naturalne i sezonowanie
przebiegają szybko). Prosto włókniste drewno makore jest dość łatwe w obróbce maszynowej
i ręcznej jednak ze względu na obecność krzemionki wymaga twardych narzędzi. Trudniejsze
do obróbki, jest drewno „gruszy afrykańskiej” o falistym układzie włókien, wówczas należy
dobierać narzędzia skrawające o małym kącie natarcia. Pył powstający przy obróbce
powoduje podrażnienia błon śluzowych i skóry (należy zapewnić odpowiednie odpylanie
i wentylację). W niektórych krajach europejskich np. Belgia, makore uznawane jest
za szkodliwy dla zdrowia rodzaj drewna, który może wywoływać dolegliwości
dermatologiczne i alergiczne.
Drewno makore jest łatwe do łączenia za pomocą gwoździ i wkrętów oraz za pomocą
klejów (czasem utrudnia je splątany układ włókien). Właściwie przygotowana powierzchnia
dobrze przyjmuje środki malarsko lakiernicze).
Twardziel jest bardzo oporna w nasycaniu środkami ochrony drewna. Jednak nie jest
to konieczne ze względu na jej wysoką naturalną trwałość. Wg PN-EN 350:2016-10 trwałość
twardzieli wobec grzybów w skali pięciostopniowej wynosi 1 co oznacza drewno bardzo
trwałe, podobnie wobec termitów w skali trzystopniowej należy do najwyższej klasy czyli jest
odporna na atak tych owadów.
Ze względu na omówioną trwałość i walory estetyczne oraz łatwość obróbki „grusza
afrykańska” makore znalazła wszechstronne zastosowania. W warunkach zewnętrznych
użytkowana jest w postaci elementów konstrukcyjnych budynków, podkładów kolejowych
słupów teletechnicznych i elementów mostów (głównie w krajach jej pozyskania w Afryce).
W Europie stosowana jest przede wszystkim w meblarstwie w postaci elementów litych
i oklein, a także w stolarce otworowej. Inne zastosowania omawianego drewna to galanteria
drzewna i instrumenty muzyczne.
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Informacje uzupełniające
W drewnie makore dość często obecny jest falisty układ włókien. Zjawisko to może
występować lokalnie, zwłaszcza w odziomkowej części pnia, lub pojawiać się na całej jego
długości. Falistość włókien obserwowana na przekroju promieniowym charakteryzuje się
dużą zmiennością form różniących się długością fali włóknistości, jej amplitudą i kątem
nachylenia grzbietów fal. Dla kąta równego 0o przebieg falistości jest poziomy (równoległy
do promieni drzewnych), a dla kąta zbliżonego do 90o przebieg falistości jest pionowy
(prostopadły do promieni drzewnych).
Istnieje pewien związek między długością fali włóknistości a kątem nachylenia
grzbietów falistości obserwowanym na przekroju promieniowym. Małej długości
włóknistości rzędu kilku milimetrów odpowiada mały kąt nachylenia, natomiast większej
długości włóknistości rzędu kilku cm odpowiada większy kąt nachylenia (największa długość
fali związana jest z pionowym przebiegiem fal włóknistości – znanym jako pasiasty układ
włókien). Takie sfalowane, wzorzyste drewno jest bardzo cenione, bowiem przy
odpowiednim oświetleniu daje wrażenie dynamicznej, mieniącej się powierzchni. Najczęściej
pozyskuje się z niego ozdobne okleiny, które wykorzystywane są w meblach gabinetowych,
instrumentach muzycznych jak również elementach wystroju wnętrz ekskluzywnych
samochodów i prywatnych samolotów. Jest to tworzywo używane w rzeźbiarstwie,
stolarstwie artystycznym i galanterii drzewnej oraz w nowoczesnych liniach wzorniczych.
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