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Pterygota (Pterygota macrocarpa K. Schum.)
Nazewnictwo
Ptrygota to normowa nazwa drewna pozyskiwanego z dwóch gatunków drzew:
Pterygota macrocarpa K. Schum. (syn. P. cordifolia ) i Pterygota bequaerii De Wild.
(syn. P. aubrevillei ) z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae).
W tabeli 1 podano najczęściej używane nazwy handlowe wobec omawianego drewna
z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN 13556:2005. W Polsce drewno to częściej
sprzedawane jest po nazwą koto.
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna pterygota (Pterygota sp.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
pterygota, koto
Nazwy angielskie
pterygota, African pterygota
Nazwa francuska
koto
Nazwy niemieckie
Koto, Antolia
Nazwy stosowane w akaodiakédé, bofo ouale, bontue, pohoure, waré na Wybrzeżu Kości Słoniowej, awari,
innych krajach:
kyere, wawampe w Ghanie, efok, kion w Kamerunie, kefe, kofe, poroposo, oporipo w
Nigerii, aké w Gabonie, kakende w Republice Środkowoafrykańskiej, ikame w
Demokratycznej Republice Konga

Pozyskanie
Pterygota macrocarpa K. Schum. występuje w zachodniej Afryce od Sierra Leone
po Kamerun (rys.1), a Pterygota bequaerii De Wild. bardziej na wschód i południe
tj. od Wybrzeża Kości Słoniowej po Demokratyczną Republikę Konga. Drzewa obu
gatunków rosną w dużym rozproszeniu w wilgotnych lasach równikowych wśród roślin
drzewiastych z innych rodzin botanicznych. Pterygota macrocarpa K. Schum. preferuje
tereny suchsze w głębi lądu, zwykle wyżynne, natomiast Pterygota bequaerii De Wild.
związany jest z siedliskami wybitnie wilgotnymi i rośnie głównie na wybrzeżu i w dolinach
rzek.
Pterygota macrocarpa K. Schum. należy do roślin zrzucających liście w porze suchej.
Drzewa o wysokości 25 – 40 m, o silnie ugałęzionej i okazałej koronie, wsparte są
na prostych pniach z wyraźnymi napływami korzeniowymi sięgającymi nawet 2 m. Średnice
pni dochodzą do 1,4 m, a strefa bezgałęziowa sięga do wysokość 15 – 20 m.
Wieloletnim dostawcą drewna pterygota do Europy jest między innymi Kamreun
i Nigeria oraz Wybrzeże Kości Słoniowej. Eksport drewna pterygota w 1963 roku wynosił w
Nigerii około 1400 m3 , a na Wybrzeżu Kości Słoniowej około 2800 m3. Jednak tylko
znikoma część tego afrykańskiego drewna trafiała wówczas do Polski. Przykładowo w 1964
roku Centrala Handlu Zagranicznego „Paged” zakontraktowała tylko 70 m3 drewna pterygota
z Kamerunu. Także obecnie koto nie stanowi znaczącej pozycji wśród importowanych do
Polski rodzajów drewna egzotycznego, mimo ciekawego rysunku.
Struktura
Budowa makroskopowa
Pterygota to gatunek twardzielowy (praktycznie o nie zabarwionej twardzieli)
o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Świeże drewno wydziela intensywny i zarazem
nieprzyjemny zapach, który po wysuszeniu zupełnie zanika. Twardziel podobnie jak drewno
bielaste ma barwę żółtobiałą do żółto-kremowej, (najczęściej żółtawo-słomkową). Pod
wpływem światła drewno nieco ciemnieje (żółknie). Barwę tą może radykalnie zmienić
(na szarą) obecność sinizny.
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Przyrosty roczne są słabo widoczne i to jedynie na przekroju poprzecznym.
Ich rozróżnienie utrudnia obecność przebiegających stycznie pasm jaśniejszego miękiszu.
Naczynia są również słabo widoczne (najlepiej na przekroju stycznym, gdzie tworzą drobne
rowki). Na przekrojach zbliżonych do promieniowego, a szczególnie na promieniowym
rysunek drewna wzbogaca obecność wyraźnego błyszczu tworzonego przez smukłe promienie
drzewne. Promienie te widoczne są (choć słabo), także na przekroju stycznym
i promieniowym. Pterygota to najczęściej drewno prosto włókniste, ale zdarza się również
falisty lub zawiły układ włókien. W składowanym drewnie okrągłym często dochodzi do
zapatrzeń czego konsekwencją jest pojawienie się ciemnych, nieregularnych smug
upodabniających je do drewna limbo ciemne.
Bardzo podobnymi do koto gatunkami drewna również pochodzącymi z Afryki są:
obecze (Triplochiton scleroxylon K.Schum.), framire (Terminalia ivorensis A.Chev.)
i wspomniane wyżej limbo (Terminalia superba Engl.& Diels.). Rozpatrywany gatunek dość
łatwo od nich odróżnić, dzięki obecności pasm miękiszu i smukłych promieni drzewnych,
tworzących wyraźny błyszcz.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna pterygota (Pterygota macrocarpa K. Schum.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno pterygota ma charakterystyczną budowę mikroskopową pozwalającą
na stosunkowo łatwe odróżnienie od innych jasnych afrykańskich gatunków drewna.
Naczynia rozmieszczone są równomiernie na całej szerokości słabo zarysowanych przyrostów
rocznych. Naczynia te o średnicy od 0,10 do 0,24 mm ułożone są najczęściej pojedynczo,
rzadziej w zgrupowaniach po 2-3. W obrębie grupy naczynia ułożone są jedno za drugim
w kierunku promieniowym. Ilość naczyń na 1 mm2 waha się od 1 do 4 (www.deltaintkey.com), a ich udział wynosi 10%. Na przekroju poprzecznym (fot.2a) zwraca uwagę
szczególne ułożenie miękiszu (głównie apotrachealnego), tworzącego szerokie, przebiegające
stycznie pasma. Udział miękiszu drzewnego wynosi ponad 20%. Jest to miękisz włóknisty.
Istotnym elementem struktury pionowej są włókna drzewne o udziale około 47%. Długość
włókien drzewnych zawiera się w przedziale od 1,2 do 2,8 mm.
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Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna pterygota (Pterygota macrocarpa K. Schum.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Na przekroju promieniowym widać, że w ścianach poprzecznych członów naczyń
występuje perforacja prosta, a w ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Promienie drzewne są niejednorodne: zbudowane są z różnych typów komórek miękiszowych
o zróżnicowanej wielkości i wymiarach. Komórki miękiszowe stojące zwykle ułożone są
w warstwach marginalnych, lub skrajnych rzędach.
Szerokość promieni drzewnych jest zróżnicowana – od jednorzędowych po nawet
siedmiorzędowe, przy czym dominują promienie zawierające 4 – 5 rzędów komórek
miękiszowych. Również wysokość promieni nie jest stała: zwykle tworzy je kilkadziesiąt
warstw komórek miękiszowych (od 10 do 85, średnio 45). Smukłe promienie mają wysokość
ponad 1 mm. Miękisz włóknisty i człony naczyń wykazują regularny układ piętrowy,
natomiast promienie drzewne nie.
Właściwości
Podstawowe cechy oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna koto podane są
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika (1978) jest to drewno umiarkowanie
lekkie (klasa IV). Średnia gęstość w stanie powietrzno-suchym (drewno o wilgotności
ok.12%) wynosi 530 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się stosunkowo niską
wilgotnością punktu nasycenia włókien wynoszącą 25%. Pterygota należy do średnio
kurczliwych rodzajów drewna - według czterostopniowej skali Monina (Krzysik 1978) jest
to klasa 2.
Jak na drewno umiarkowanie lekkie koto „zaskakuje” stosunkowo wysokimi
właściwościami mechanicznymi. Przykładowo średnia wytrzymałość na rozciąganie
i zginanie wynosi ok. 85 MPa, a wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien 51 MPa. Nieco
niższa jest udarność (średnio 45 kJ/m2 ) i wytrzymałość na ścianie (średnio 7 MPa).
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna drewna pterygota (Pterygota macrocarpa K. Schum.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – maks.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
850 – 900 – 950
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
490 – 530 – 620
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
460 – 500 – 570
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
25
Porowatość
C [%]
67
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,0 – 4,5 – 4,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,0 – 8,3 – 8,9
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,5 – 13,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
57 – 85 – 150
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
35 – 51 – 61
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
62 – 86 – 110
Udarność
U [kJ/m2]
30 – 45 – 55
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
8,8 – 9,2 – 13,1
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
5,0 – 7,0 – 9,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
42,5
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie naturalne drewna koto przebiega dość wolno z wysokim ryzykiem rozwoju
sinizn i zgnilizn. Tarcica powinna być zabezpieczana środkami ochronnymi i poddawana
przyspieszonemu suszeniu, np. w suszarniach konwekcyjnych. W tarcicy często powstają
powierzchniowe pęknięcia desorpcyjne. Obróbka ręczna i maszynowa nie sprawia większych
trudności. Drewno koto dobrze się piłuje oraz struga przy zapewnieniu odpowiedniego
doboru narzędzi. Przykładowo, przy struganiu kąt ostrza zastosowanych noży nie powinien
przekraczać 15o, co zapobiega wyrywaniu włókien, nawet w przypadku ich falistego lub
zawiłego układu. Również inne sposoby obróbki mechanicznej, tj. wiercenie, szlifowanie,
polerowanie nie są trudne. Pył powstający przy obróbce może powodować zatrucia
i dolegliwości żołądkowe. Koto dobrze się klei i łatwo łączyć je za pomocą gwoździ
i wkrętów bez potrzeby wcześniejszego nawiercania. Po uplastycznieniu omawiane drewno
nadaje się do gięcia, a przede wszystkich skrawania (płaskiego i obwodowego) na forniry.
Do wad koto należy jego niska naturalna trwałość. Nawet twardziel wobec grzybów
jest nietrwała – według PN-EN 350:2016-10 w skali pięciostopniowej wynosi pięć (klasa
piąta jest najniższa). Łatwo rozwijają się w niej różne typy zgnilizn. Drewno to atakowane
jest także przez owady w tym termity (według normy PN-EN 350:2016-10 ma najniższą klasę
S - drewno podatne). Niską naturalną trwałość można podwyższyć poprzez zabiegi
impregnujące tym bardziej, że omawiane drewno łatwo wchłania impregnaty.
Drewno pterygota predestynowane jest do zastosowań wewnątrz budynków.
Wykonuje się z niego elementy mebli, a także profilowane deski ścienne i listwy, boazerie,
płyciny drzwiowe, ościeżnice itd. Uzupełnieniem są drobne przedmioty (galanteria drzewna),
w postaci: ramek, pudełek, szkatułek, podstawek, niewielkich rzeźb itd. Koto często stanowi
materiał podkładowy lub wypełniający np. jako środek płyt stolarskich. Omawiane drewno
stanowi również surowiec do produkcji płyt pilśniowych i wiórowych, a przede wszystkim
sklejki. Szczególnym zastosowaniem drewna koto jest wyrób profesjonalnych paletek
do tenisa stołowego.
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