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Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.)
Nazewnictwo
Robinia akacjowa lub grochodrzew to dwie równoważne nazwy drewna
pozyskiwanego z drzew Robinia pseudoacacia L. z rodziny motylkowatych (Fabaceae).
Nazwa botaniczna tego gatunku posiada synonimy: Robinia fragilis Salisb. i Pseudoacacia
odorata Hoench. W obrocie handlowym tym drewnem funkcjonuje wiele niezależnych
określeń w różnych językach świata - najpopularniejsze przedstawiono w tabeli 1.
Najważniejsze z nich to te, które zostały uznane za obowiązujące według normy PN-EN
13556:2005, gdzie podany jest również kod omawianego gatunku drewna: ROPS.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.) – jako pierwsze podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polskie
robinia akacjowa, grochodrzew, robinia biała, grochowiec (dawniej)
Nazwy angielskie
robinia, false acacia, black acacia, bastard acacia, honey locust
Nazwa francuskie
robinier, faux acacia
Nazwy niemieckie
Robinie, False Akazie, Akazie, Gemeiner Schotendron, Virginischer Schotendron
Nazwy stosowane w
blac locust, yellow locust w USA, akát w Czechach, salcâm w Rumuni, bagrem,
innych krajach:
robinija w Chorwacji, robinia, cascia, gagga we Włoszech

Pozyskanie
Pierwotny, naturalny zasięg robinii akacjowej ograniczał się do dwóch zwartych
populacji we wschodniej i środkowej części Stanów Zjednoczonych. Drzewa tego gatunku
występowały w pasie od Apallachów po stan Missouri i Arkansas, przedzielone szeroką
doliną Missisipi. Obecnie za sprawą człowieka, robinia akacjowa ma swoje stanowiska
od południowej Kanady po północny Meksyk. W USA nie występuje tylko w stanie Arizona.
W Europie pierwsze robinie pojawiły się już na początku XVII wieku, początkowo
jako rośliny ozdobne w parkach i ogrodach. Sto lat później podjęto pierwsze próby uprawy
leśnej, np. w Niemczech od 1763 roku. Jednak dopiero pod koniec XIX wieku zaczęła się
prawdziwa ekspansja tego gatunku na starym kontynencie, związana z rozwojem kolejnictwa
i używaniem robinii do wzmacniania nasypów kolejowych.
Robinia na nowym terenie zwykle radzi sobie dobrze, czasem wypierając inne rośliny
drzewiaste. Dzieje się tak, bowiem ma niewielkie wymagania siedliskowe i należy do roślin
pionierskich - zasiedla tereny ruderalne: wspomniane nasypy kolejowe, pobocza dróg, stare
żwirownie, wyrobiska piasku a nawet wysypiska śmieci. Pomaga jej w tym rozległy system
korzeniowy sięgający nawet do 15 m wokół pnia i do 4 m głębokości. Dzięki niemu drzewo
umacnia powierzchnię gleby i przeciwdziała erozji.
W niektórych rejonach Europy (głównie na południu) ekspansja robinii była na tyle
skuteczna, że obecnie zaczyna być gatunkiem dominującym. Przykładowo, obecny udział
robinii w drzewostanach Węgier wynosi ok. 20% (II miejsce po dębie), a przecież jeszcze
przed 400 laty w ogóle tam nie występowała.
Grochodrzew (robinia akacjowa) to drzewo światłolubne, wytwarzające luźną,
nieregularną koronę z powyginanych gałęzi, lekko uniesionych ku górze. Pień i korona
są często bardzo niesymetryczne z występującymi wyraźnymi napływami korzeniowymi.
Zdarzają się też okazy wielopienne, co oczywiście utrudnia przerób pozyskiwanych kłód.
Grochodrzew może osiągać wysokość ponad 25 metrów i średnicę pnia w odziomku
0,5 - 0,8 m. Grochodrzewy to drzewa o średniej długości życia, dożywające do ok. 200 lat.
Gatunkami podobnymi są: robinia lepka (Robinia viscosa) i robinia szczeciniasta
(Robinia hispida), ta ostatnia to krzew o pięknych purpurowych kwiatach. Ulice w miastach
często obsadzane są odmianą „umbraculifera”, o kulistej koronie.
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Ryc.1. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia L.): a) drzewo, b) kora z typowymi głębokimi bruzdami ,c)
kwiaty zebrane w grona

Struktura
Budowa makroskopowa
Drewno grochodrzewia ma strukturę pierścieniowo-naczyniową i zabarwioną
twardziel. Biel jest wąski (3 – 5 przyrostów), żółtawobiały a twardziel żółtozielona
z odcieniem brunatnym. Tuż po przetarciu świeżego drewna twardziel ma jasny prawie
cytrynowy kolor z zielonkawym odcieniem. Pod wpływem światła i zawartego w powietrzu
tlenu stopniowo ciemnieje do wspomnianej brunatnej barwy. Drewno nie posiada trwałego
zapachu (dość nieprzyjemna woń świeżego drewna szybko zanika).
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Przyrosty roczne są wyraźne, szczególnie na przekroju poprzecznym drewna. Wynika
to ze skokowej zmiany w budowie drewna późnego i wczesnego na granicy przyrostów.
Bardziej porowate, bo zawierające pierścień dużych naczyń, drewno wczesne jest
zdecydowanie jaśniejsze od zwartego drewna późnego. Rysunek na przekroju poprzecznym
w drewnie późnym wzbogacają naczynia z towarzyszącym mu miękiszem przynaczyniowym,
widoczne w postaci jaśniejszych żółtych plamek, czasem przybierających postać krótkich
zgrupowań, przebiegających w kierunku stycznym lub nieco skośnie.
Na przekrojach podłużnych naczynia drewna wczesnego widoczne są w postaci
jaśniejszych linii (rowków). Liczne promienie drzewne ze względu na barwę zbliżoną
do otaczającej tkanki drzewnej są słabo wyróżnialne. Wielkość promieni pozwala jednak na
ich obserwację nieuzbrojonym okiem na przekroju promieniowym w postaci średniej
wielkości błyszczu oraz na przekroju stycznym w postaci drobnych plamek (cętek).
Na przekroju stycznym naczynia wraz z miękiszem drzewnym tworzą jaśniejsze, pofalowane
linie, dość dobrze widoczne na ciemniejszym tle włókien w strefie drewna późnego.
Budowa mikroskopowa
Grochodrzew należy do gatunków drewna o zróżnicowanej budowie słojów rocznych
przejawiającej się w obecności wyraźnej strefy drewna wczesnego i późnego. Drewno
wczesne zawiera pierścień dużych naczyń (1 - 3 warstwy) o średnicy 0,13 - 0,18 - 0,22 mm.
W licznie ujamkowanych ścianach podłużnych naczyń drewna wczesnego brak zgrubień
spiralnych. W strefie drewna późnego naczynia są znacznie rzadsze i mają mniejsze średnice
od 0,070 do 0,095 mm – średnio 0,140 mm (ich ściany wzmacniają zgrubienia spiralne).
Perforacja członów naczyń jest prosta. Rozmieszczenie naczyń drewna późnego jest
równomierne, występują one pojedynczo lub częściej w kulistych zgrupowaniach po 2-3
w otoczeniu miękiszu paratrachealnego. Jest to miękisz włóknisty przeciętnie składający się
z 2 – 4 komórek ułożonych jedna nad drugą (rys.2c), w których często odnaleźć można
pryzmatyczne kryształki związków mineralnych. Obecność miękiszu przynaczyniowego
decyduje o pojawieniu się licznych wcistek zamykających światło naczyń w strefie drewna
twardzieli, a także starszego bielu. Udział naczyń wynosi około 14,8% a miękiszu około
6,4%.
Pionową strukturę drewna uzupełniają włókna drzewne o średnicy 14 – 22 µm,
średniej grubości ścian komórkowych od 1,3 do 2,6 µm i długości ok. 1 mm (od 0,76 do 1,25
mm). Ogólny udział włókien w drewnie grochodrzewu wynosi około 58%.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.) – opr. na
postawie Gregusa (1959): a) człony naczyń drewna wczesnego, b) włókna, c) miękisz włóknisty (kolor zielony) i
człon naczynia drewna późnego (kolor czerwony), d) komórki miękiszowe promienia drzewnego

Promienie drzewne są jednorodne, zbudowane z komórek miękiszowych leżących.
Na szerokości promienia znajduje się zwykle od 2 do 6 komórek. Wysokość promieni jest
zróżnicowana od około 0,5 do 1 m i więcej, tworzona przez kilkanaście a nawet kilkadziesiąt
warstw komórek miękiszowych (do 40). Wnętrze tych elementów często wypełnione jest
brunatną zawartością, a niekiedy wstępują kryształki szczawianu wapnia. Udział promieni
drzewnych wynosi około 21%. Struktura drewna nie wykazuje budowy piętrowej.
Właściwości
Podstawowe właściwości drewna robinii akacjowej przedstawiono w tabeli 2. Średnia
gęstość robinii w stanie powietrzno suchym wynosi 770 kg/m3. Należy ona do gatunków
ciężkich – klasa II według klasyfikacji gęstościowej drewna podanej przez Krzysika (1978).
Omawiane drewno jest średnio kurczliwe (średni skurcz objętościowy wynosi około
11,5 %). Ze względu na zwartą strukturę wolno reaguje na skokowe zmiany parametrów
powietrza. Średni skurcz liniowy w kierunku promieniowym wynosi 4,4 %, a w kierunku
stycznym 6,9%. Wynika stąd, że grochodrzew należy do rodzajów drewna o średniej
anizotropii skurczu (stosunek skurczu w kierunku stycznym do skurczu w kierunku
promieniowym nie przekracza 2).
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Ceniona jest wysoka twardość i wytrzymałość drewna i pod tym względem
przewyższa on nawet krajowe drewno dębowe. Potwierdzeniem korzystnej charakterystyki
właściwości mechanicznych jest wysoka wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien, która
wynosi średnio 136 MPa, oraz wytrzymałość na ściskanie o średniej wartości 72 MPa.
Równie pozytywnie kształtują się właściwości dynamiczne: średnia udarność wynosi
135 kJ/m2 (maksymalnie nawet ponad 200 kJ/m2), a wytrzymałość na zginanie dynamiczne
150 MPa. Z wysoką gęstością drewna związana jest wysoka twardość tego materiału.
Na przekroju poprzecznym wynosi ona średnio 87 MPa. Grochodrzew to także drewno
elastyczne i trudno łupliwe.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800 – 900 – 950
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
580 – 770 – 900
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
540 – 740 – 870
Porowatość
Co [%]
47 – 56 – 67
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
27
Współczynnik przewodzenia ciepła w poprzek włókien
λ [kJ/m·h·K]
0,580
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,9 – 4,4 – 6,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,8 – 6,9 – 12,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,1 – 11,4 – 19,0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
88 – 136 – 185
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
62 – 72 – 81
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
103 – 135 – 169
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
150
Udarność
U [kJ/m2]
92 – 135 – 178 (214)
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [Gpa]
9,0 – 11,3 – 13,6 (17,0)
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
11,0 – 12,8 – 14,6
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,50 – 0,63 – 0,74
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
66 – 87 – 121
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Przerób drewna okrągłego utrudniają liczne wady kształtu (rozwidlenia, krzywizny).
Poza tym grochodrzew należy do drewna twardego a więc dość trudnego do obróbki ręcznej.
Wilgotne drewno w kontakcie z metalami przebarwia się na sino-czarny kolor. Wysycha
powoli z tendencją do powstawania pęknięć i odkształceń. Struganie tarcicy czasem
utrudniają odchylone włókna, poza tym obróbka skrawaniem jest dość łatwa – uzyskuje się
gładkie powierzchnie. Powstający przy obróbce pył drzewny działa drażniąco na błony
śluzowe, dlatego wymagane jest odpylanie pomieszczeń i stosowanie środków ochrony
indywidualnej pracowników.
Użycie łączników metalowych (gwoździe, wkręty) daje trwałe połączenia, jednak
wymagane jest uprzednie nawiercanie otworów. Klejenie drewna robinii akacjowej nie
sprawia kłopotów, pod warunkiem dokładnego spasowania powierzchni klejonych. Łatwo się
poleruje i polituruje, ale źle przyjmuje barwniki i impregnaty (praktycznie nie daje się
nasycać – podatność na nasycanie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi
4). Jednak nie jest to konieczne bowiem grochodrzew ma dużą trwałość zarówno w stanie
suchym jak i mokrym (przy pracy w środowisku wodnym). Naturalna trwałość drewna
twardzieli wg PN-EN 350:2016-10 wobec grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi 1-2
(drewno bardzo trwałe i trwałe). Wobec termitów jest to drewno trwałe – klasa D.
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Ze względu na znaczną elastyczność i twardość drewna grochodrzewia używano go
dawniej do wyrobu sprzętu sportowego a także wykorzystywano w bednarstwie. Obecnie
stosuje się do wytwarzania trzonków narzędzi i tyczek w winnicach, a także bardziej
odpowiedzialnych elementów, np. podkładów kolejowych i stempli kopalnianych,
szczególnie w rejonach dużego zagęszczenia omawianego gatunku, np. na Węgrzech i w
Rumunii. Ze względu na walory estetyczne omawiane drewno służy do produkcji klepek
podłogowych i mebli oraz toczonych i frezowanych wyrobów galanteryjnych. Kiedyś
używano go na większą skalę do wyrobu elementów maszyn (prowadniki, suwaki, śruby – po
nasyceniu w gorącym oleju), narzędzi (rękojeści, uchwyty, oprawy), wozów (szprychy,
piasty, drabiny, dyszle) oraz kołków (szewskich, meblarskich i budowlanych).
Informacje uzupełniające
Grochodrzew może rosnąć nawet na suchych i ubogich piaskach, ponieważ posiada
własną, podziemną fabrykę nawozów. Jego korzenie zaopatrzone są w brodawki we wnętrzu,
których znajdują się symbiotyczne bakterie nitryfikacyjne. Bakterie te przekształcają wolny
azot zawarty w powietrzu w związek przyswajalny przez roślinę. Ponadto z płytko
położonych korzeni powstają odrosty (młode drzewka), szczególnie licznie, gdy zostanie
uszkodzony pień macierzystego drzewa. Także odcięte nie korowane kawałki pni, ponownie
wkopane w ziemię wypuszczają korzenie i zaczynają rosnąć, co obserwowali amerykańscy
farmerzy wykorzystujący je na słupki do ogrodzeń. Wymienione cechy zadecydowały o
sukcesie rośliny w nowym europejskim środowisku, w którym na dobre się zadomowiła.
Oprócz tego robinia akacjowa „zdobyła” także Azję, północną Afrykę oraz Nową Zelandię i
na tym nie koniec. Wpisując nazwę łacińską omawianego gatunku w wyszukiwarce
internetowej uzyskamy odwołanie do kilkudziesięciu tysięcy stron.
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