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Paduk afrykański (Pterocarpus soyauxii Toub.)
Nazewnictwo
Paduk afrykański to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew (Pterocarpus soyauxii
Toub.) z rodziny motylkowatych (Fabaceae). W starszych opracowaniach można odnaleźć
również inne nazwy botaniczne tego gatunku: Pterocarpus osun Craib., Pterocarpus cabrae
De Wild., Pterocarpus tinctorius Welw. lub Pterocarpus chrysothrix Hauman. Oprócz nazw
botanicznych funkcjonuje wiele określeń samego drewna, używanych w międzynarodowym
obrocie handlowym (tabela 1). Najważniejsze nazwy (zawarte w normie europejskiej) podane
są wytłuszczonym drukiem.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna padukowego (Pterocarpus soyauxii Toub.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
paduk afrykański, paduk
Nazwy angielskie
African padouk, barwood, camwood
Nazwy francuskie
padouk d’Afrique, bois corail
Nazwy niemieckie
Afrikanisches Padouk, Afrikanisches Korallenholz
Nazwy stosowane w
takula w Angoli, m'bel, Ebeu w Gabonie, ba, corail, epion, mohingué, muengé,
innych krajach:
ndimbo w Kamerunie, boisulu, kisésé, mukala w Demokratycznej Republice
Kongo, ngula, bosulu, wele w Zairze, arapka, osun w Nigeri

Pozyskanie
Drzewa padukowe występują w naturalnych siedliskach dorzecza Kongo. Zwykle
rosną w niewielkich grupach przedzielonych innymi gatunkami drzew lasu deszczowego.
Drzewa Pterocarpus soyauxii Toub. osiągają wysokość 30 - 40 metrów i średnicę pnia 0,6 1,2 metra. Pnie zwykle proste o cylindrycznym kształcie są pozbawione gałęzi do wysokości
10 - 20 metrów. Drewno padukowe eksportowane jest przez kilka krajów afrykańskich:
Angolę, Republikę Środkowoafrykańską, Demokratyczną Republikę Konga, Gabon, Nigerię,
Zair i Kamerun. Przykładowo, ostatnie z wymienionych państw w 1997 roku sprzedało za
granicę prawie 20 tysięcy m3 drewna padukowego, głównie na rynki azjatyckie.
Struktura
Budowa makroskopowa
Paduk to gatunek twardzielowy, posiadający biel o szerokości nawet do 15 cm. Tuż
po ścięciu pnia drewno bielu ma kolor zbliżony do białego, później nieco ciemnieje
przybierając szarawy lub żółtobrązowy odcień. Drewno to wyraźnie kontrastuje z drewnem
soczyście czerwonej lub purpurowo brązowej twardzieli - świeże drewno twardzielowe tuż
po przetarciu ma kolor jasnoczerwony lub różowo-koralowy, który stopniowo ciemnieje
i przechodzi w opisywaną wyżej kolorystykę. Twardziel na przekroju stycznym
i promieniowym zwykle wzbogacają, biegnące wzdłużnie ciemniejsze (czasem prawie
czarne) wąskie, pastelowe pasma o szerokości kilku milimetrów. Uzupełnieniem rysunku jest
regularny, drobny wzór tworzony przez ułożone piętrowo promienie łykodrzewne oraz rowki
dużych naczyń. Przyrosty roczne są prawie nie rozróżnialne. Na przekroju poprzecznym
delikatnie zarysowane granice przyrostów rocznych „gubią się” wśród wielu
współśrodkowych okręgów tworzonych przez miękisz pasmowy. Zleżałe drewno często
pokrywa się białawym nalotem, przez długi czas utrzymując dość charakterystyczny
migdałowy zapach.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna padukowego (Pterocarpus soyauxii Toub.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno padukowe posiada typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego
strefy tropikalnej. Elementy przewodzące w postaci dużych naczyń o średnicy 0,12-0,30 mm
występują pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3. Naczynia te w ścianach poprzecznych
mają perforacje proste, a w strefie twardzieli ich światła są często wypełnione
pomarańczowo-brązową substancją. W drewnie padukowym występuje miękisz
przynaczyniowy i pozanaczyniowy, przebiegający wyraźnymi pasmami w kierunku
stycznym. W komórkach miękiszowych odkładane są substancje mineralne w postaci
krystalicznej. Elementami wzmacniającymi są włókna drzewne o długości do 1,7 mm.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna padukowego (Pterocarpus soyauxii Toub.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

2

Paweł Kozakiewicz, INDM SGGW w Warszawie,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

Na obrazach mikroskopowych oprócz dużych naczyń i drobnych, grubościennych
włókien widać jednorodne promienie drzewne, zbudowane z komórek miękiszowych
leżących . Drewno padukowe ma budowę piętrową. Na przekroju stycznym widoczne jest
regularne, ułożenie promieni drzewnych. Promienie te są drobne, jednoszeregowe, składające
się z ok. 10 warstw komórek. Ich wysokość dochodzi do 0,5 mm.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna padukowego
przedstawiono w tabeli 2. Jest to gatunek umiarkowanie ciężki – według klasyfikacji Krzysika
(1978). Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (wilgotność ok.12%) wynosi
700 kg/m3. Drewno to charakteryzuje się niską wilgotnością punktu nasycenia włókien (tylko
21%) oraz niskimi wartościami skurczów. Dzięki tym cechom jest to materiał stabilny
wymiarowo, mało „pracujący” przy zmianach temperatury i wilgotności powietrza.
Z wysoką gęstością drewna związane są wysokie właściwości mechaniczne.
Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi 75 MPa, a wytrzymałość na zginanie
statyczne 134 MPa. Zwraca uwagę bardzo wysoka twardość omawianego drewna (trzykrotnie
wyższa niż w drewnie sosny). Na tle wymienionych właściwości nieco słabiej prezentuje się
wytrzymałość na rozciąganie (95 MPa) i udarność (średnio ok. 55 kJ/m2). Na obniżenie
wymienionych wyżej właściwości mechanicznych wpływa układ włókien, których przebieg
jest często odchylony od kierunku idealnie wzdłużnego.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna padukowego (Pterocarpus soyauxii Toub.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
900 – 1000
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
630 – 700 – 850
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
650
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
21
Porowatość
C [%]
57
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,45
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,4 – 3,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,1 – 5,4
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,4 – 8,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
95
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
65 – 75 – 81
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
110 – 134 – 149
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
139
Udarność
U [kJ/m2]
28 – 55 – 85
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
10,0 – 16,6
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
12,5
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
1,10 – 1,60
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
90 – 110
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Drewno padukowe suszy się dobrze, nie sprawiając problemów. Małe wartości
skurczów i związana z tym stabilność wymiarowa ułatwia prowadzanie kolejnych operacji
technologicznych. Trudność sprawia jedynie gięcie tego drewna gdyż nie jest podatne na
uplastycznienie w obróbce hydrotermicznej.
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Drewno to jest na ogół prosto-włókniste (rzadziej trafia się drewno o lekko splątanych
włóknach) i łatwe w obróbce, a ale ze względu na znaczną gęstość wymaga twardych
narzędzi, np. z ostrzami z węglików spiekanych. Powierzchnia struganego drewna posiada
naturalny połysk. Podczas piłowania, strugania, wiercenia lub szlifowania drewno wydziela
przyjemny, migdałowy zapach. Jest on szczególnie mocny przy przecieraniu świeżego
drewna. Mimo przyjemnego zapachu należy stosować środki ochrony indywidualnej, bowiem
powstający podczas obróbki pył, u niektórych osób wywołuje problemy dermatologiczne
(bodd.cf.ac.uk).
Omawiany gatunek drewna posiada dużą naturalną trwałość. Według PN-EN
350:2016-10 naturalna trwałość twardzieli wobec grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi
jeden - co oznacza drewno bardzo trwałe. Podobnie w przypadku termitów drewno to według
wspomnianej wyżej normy ma najwyższą trwałość. Twardziel nie zabezpieczona żadnymi
środkami impregnacyjnymi może pracować w kontakcie z gruntem nawet ponad 25 lat
również w warunkach klimatu tropikalnego (www.exotichardwoods-africa.com). Trwałość tą
można zwiększyć przez impregnację drewna padukowego– według PN-EN 350:2016-10
należy ono do dość łatwego w nasycaniu środkami ochronnymi.
Drewno padukowe, tak jak drewno krajowego dębu, ma niskie pH < 4 (u większości
gatunków drewna, pH zawiera się w granicach od 4 do 8). Odczyn ten nie jest wielkością
stałą, gdyż zmienia się w zależności od wilgotności drewna, czy sposobu suszenia. Przy
ogrzewaniu drewna (suszenie w suszarniach) grupy acetylowe hemiceluloz ulegają hydrolizie
i wydzielany jest kwas octowy, który dodatkowo obniża pH. Drewno padukowe suszone
sztucznie będzie, więc bardziej kwaśne w porównaniu z drewnem suszonym w sposób
naturalny. Niestety przebieg utwardzania wielu klejów syntetycznych jest uzależniony od
wartości pH (proces ich wiązania przebiega prawidłowo przy zachowaniu optymalnego
zakwaszenia). Przykładowo klejenie drewna padukowego żywicami mocznikowymi lub
fenolowymi wymaga zmniejszenia dodatku utwardzacza. Drewno to można również łączyć
przy użyciu gwoździ i wkrętów, jednak ze względu na dużą twardość zalecane jest uprzednie
nawiercanie. Niskie pH drewna padukowego może utrudniać zestalanie się niektórych powłok
malarsko-lakierniczych, dlatego zaleca się wykonywanie prób z nowymi środkami przed
przystąpieniem do właściwego malowania.
Drewno padukowe wykorzystuje się do produkcji mebli i wyrobów artystycznych
Drewno to jest stosowane do wyrobu instrumentów muzycznych, narzędzi rolniczych i łodzi a
także do wykonywania niewielkich przedmiotów użytkowych i artystycznych: zabawek,
ramek, szkatułek, trzonków narzędzi, ozdób itp. Ze względu na dobrą charakterystykę
wytrzymałościową i dużą naturalną trwałość paduk jest używany na elementy konstrukcyjne
budowli lądowych i wodnych, np. mostów, jak również jest stosowany w szkutnictwie. Dzięki
atrakcyjnej barwie często stanowi materiał wyposażenia wnętrz: schody, podłogi i boazerie
(Kozakiewicz, Szkarłat 2004).
Oprócz opisywanego gatunku drewna (Pterocarpus soyauxii Taub.) w obrocie
handlowym pod nazwą paduk (padouk) sprzedawane są również i inne gatunki, głównie z
południowo-wschodniej Azji (Wagenführ i Scheiber 1985, www.iswonline.com). Należą do
nich miedzy innymi (podane w nazewnictwie angielskim):
- Andaman padouk (Pterocarpus dalbergoides Roxb.) znany również jako Andaman
redwood lub vermilion wood, pochodzący z Wysp Andaman;
- Burma padouk (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) nazwany również pradoo lub mai
pradoo, pochodzący z Birmy i Tajlandii;
- Angola padouk (Pterocarpus angolensis D.C) nazwany również muninga, pochodzący ze
wschodniej Afryki;
- Narra Padouk (Pterocarpus idicus Willd) nazwany również amboyna, ansanah, aena,
aplit, asana i narra sagat, pochodzący z Indii, Birmy, Malezji i Tajlandii.
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Wymienione wyżej gatunki są kolorystycznie i strukturalnie zbliżone do omawianego
drewna padukowego z Afryki i tym samym mogą sprawić kłopot w prawidłowym
rozpoznaniu.
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