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Bilinga (Nauclea diderrichii De Wild)
Nazewnictwo
Bilinga, badi lub opepe to stosowane w Polsce określenia do drewna pozyskiwanego
z drzew (Nauclea diderrichii De Wild) z rodziny marzanowatych (Rubiaceae). Inne nazwy
łacińskie omawianego gatunku (spotykane w starszych atlasach botanicznych) to Nauclea
trillesii Merill, Sarcocephalus diderrichii De Wild i Sarcocephalus pobeguini Hua. Poza tym
w międzynarodowym obrocie tym drewnem stosuje kilkanaście kolejnych nazw handlowych
(tabela 1). Norma europejska EN 13556:2003 i jej polski odpowiednik PN-EN 13556:2005
wyróżniają jako obowiązujące tylko dwie nazwy: w języku polskim, francuskim i niemieckim
jest to bilinga, a w angielskim opepe (tabela 1). Mimo to w ostatnich latach w Polsce
najpopularniejszym określeniem omawianego drewna jest nazwa badi.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według EN 13556:2003 oraz
w przypadku nazwy polskiej według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
bilinga, opepe, badi
Nazwy angielskie
opepe, yellow wood
Nazwa francuska
bilinga
Nazwy niemieckie
Blilinga, Opepe, Aloma
Nazwy stosowane w
gula-maza w Belgii, angolo w Angoli, kusia, kusiaba w Ghanie, opepi, opepe w
innych krajach:
Nigerii, akondoc, eke, maukania mamoundi w Kamerunie, n’gulu-maza, mokesse,
linzi w Kongo, bonkngu, n’gulu-maza w Demokratycznej Republice Kongo, aloma
w Gabonie, mokesse i linzi w Zairze, kilingi i kilu w Ugandzie

Pozyskanie
Omawiany gatunek drzew jest szeroko rozpowszechniony w Afryce Zachodniej występuje od Sierra Leone aż po Angolę. Zasiedla również rejon doliny Kongo (www.unepwcmc.org/trees). Jest to gatunek światłolubny i pionierski, przyspieszający regenerację
wykarczowanych lub wypalonych polan w lesie tropikalnym. Młode drzewa bilingi są często
odnajdywane we wtórnym buszu rosnącym na terenach zmienionych przez gospodarkę
człowieka. Jest to również roślina powszechnie uprawiana w plantacjach.
Najwyższe drzewa Nauclea diderrichii De Wild osiągają wysokość 40 m (przeciętnie
25-30m) przy średnicy pnia w odziomku ponad 150 cm. Wysoko ugałęzione, proste pnie
stanowią dobry surowiec do przerobu na tarcicę. Największym eksporterem tego drewna jest
Wybrzeże Kości Słoniowej a następnie Ghana i Gabon. Przykładowo w 1994 roku Wybrzeże
Kości Słoniowej sprzedało ponad 13 tys. m3 drewna bilingi w postaci kłód i dłużyc, Ghana
prawie 5 tys. m3, a Gabon około 3,5 tys. m3.
Struktura
Budowa makroskopowa
Bilinga to gatunek twardzielowy o praktycznie nie rozróżnialnych przyrostach
rocznych. Tuż po przetarciu ma lekki kamforowy zapach który szybko zanika. Biało - żółty
biel o szerokości 3-5 centymetrów łatwo odróżnić od ciemniejszej twardzieli. Twardziel
w zależności od warunków wzrostu drzewa może być różnie zabarwiona od złoto-żółtej
do intensywnie pomarańczowej, a nawet czerwonobrązowej. Drewno to nieznacznie
ciemnieje wystawione na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego.
Makroskopowo rysunek drewna tworzą przede wszystkim naczynia. Są to duże
komórki, które na przekroju poprzecznym widać w postaci jaśniejszych plamek,
a na przekrojach podłużnych w postaci ciemniejszych kresek, wyczuwalnych pod opuszkami
palców jako drobne wgłębienia (rowki) na powierzchni drewna. Na przekroju promieniowym
widać wyraźnie promienie drzewne, tworzące drobny błyszcz.
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W omawianym drewnie bardzo często występuje, nieregularny, falisty skręt włókien
(widoczny na przekroju promieniowym lub zbliżonym do promieniowego). Wynika
on z nierównomiernego odkładania drewna przez kambium (miazgę łyko-drzewną).
Na przekroju promieniowym nieregularności te tworzą dość duże, smukłe, owalne obszary,
o szerokości 1-3 cm, które zawierają naprzemiennie odchylone włókna. Inny współczynnik
odbicia światła od tych powierzchni powoduje ich rozjaśnienie lub pociemnienie co bardzo
wzbogaca rysunek, dając ciekawy efekt wizualny mieniącego i połyskującego drewna.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna bilinga (Nauclea diderrichii De Wild):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Bilinga należy do gatunków rozpierzchło-naczyniowych. Naczynia rozmieszczone
są równomiernie, pojedynczo.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna bilinga (Nauclea diderrichii De Wild):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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W strefie twardzieli naczynia często zawierają żółto-brązowe złogi substancji
niestrukturalnych. Średnica członów naczyń wynosi średnio ok. 0,19 mm. W ścianach
poprzecznych występują perforacje proste. Elementami wzmacniającymi są włókna drzewne
o średniej grubość ścian i długość od 1,1 do ok. 2,5 mm. Pionową strukturę drewna
uzupełniają komórki miękiszu apotrachealnego i paratrachealnego. Jest to miękisz włóknisty
składający się przeciętnie z 4-10 komórek.
W drewnie bilingi występują niejednorodne promienie drzewne. Tworzą je komórki
miękiszowe, różnych typów. Warstwy brzeżne promieni zbudowane są zwykle z komórek
stojących, nawet ponad 4 warstwy. Promienie drzewne są wąskie, 1-3 szeregowe o różnej
wysokości (od 4 do kilkunastu warstw komórek). Dość często promienie leżące jeden nad
drugim łączą się ze sobą, wówczas komórki stojące znajdują się w środku połączonego
promienia. W komórkach miękiszowych promieni drzewnych można zaobserwować
pryzmatyczne kryształki substancji mineralnych, czasem o znacznych rozmiarach.
Właściwości
Według sześciostopniowej skali gęstości (Krzysik 1978) bilinga należy do drewna
ciężkiego lub umiarkowanie ciężkiego (klasa II lub III) o porowatości ok. 53% (tabela 2).
Wilgotność punktu nasycenia włókien wynosi 25%. Omawiane drewno charakteryzuje niska
stabilność wymiarowa związana z wyraźną anizotropią: skurcz w kierunku stycznym jest
ok. 2 razy większy niż w promieniowym oraz znacznymi wartościami tych skurczów. Bilinga
należy do drewna średnio-kurczliwego – całkowity jednostkowy skurcz objętościowy może
dochodzić do 15%.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna bilingi (Neuclea diderrichii De Wild.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
950 – 1100
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
650 – 730 – 850
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
630 – 690 – 750
Porowatość w stanie absolutnie suchym
Co [%]
53
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
25
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Kwl [%]
0,6
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,7 - 4,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,8 - 7,8 - 9,1
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,0 - 12,6 – 14,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
110
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
47 - 63 - 80
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
85 - 100 - 130
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
90 - 120
Udarność
U [kJ/m2]
40 - 50
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,3 - 12,6 - 15,4
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien (pł. prom.)
Rc II [MPa]
7,0
Wytrzymałość na zgniecenie częściowe w kierunku stycznym
Rs ┴ stycz.[MPa]
13
Wytrzymałość na zgniecenie częściowe w kierunku promieniowym Rs ┴ prom [MPa]
17
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,7
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
80
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Właściwości mechaniczne bilingi są na średnim poziomie. W porównaniu do dębu
omawiane drewno wykazuje nieco wyższe wytrzymałości na obciążenia statyczne i wyższą
twardość ok. 80 MPa. Ta ostatnia cecha świadczy o jego wysokiej odporności na ścieranie.
Gniazdowy skręt włókien wpływa ujemnie na właściwości dynamiczne stąd nieco niższe
wartości udarności 40-50 MPa. Moduł sprężystości bilingi wynoszący średnio ok. 12,6 GPa
jest porównywalny z modułem sprężystości drewna dębowego.
Obróbka i zastosowanie
Omawiany rodzaj drewna suszy się dość szybko ale z tendencją do powstawania
drobnych siatkowych pęknięć i odkształceń desorpcyjnych. Z tego względu należy stosować
łagodniejsze programy suszenia. Obróbkę ręczną i maszynową utrudnia obecność
gniazdowego skrętu włókien. Zaleca się stosowanie ostrych narzędzi skrawających
o zredukowanym kącie natarcia nawet poniżej 10o. Pozwala to między innymi
na pozyskiwanie ozdobnych oklein. Drewno bilingi w zasadzie nie jest szkodliwe przy
przerobie, ale kora tego drzewa zawiera liczne alkaloidy, które mogą powodować
podrażnienia skóry i błon śluzowych.
Bilinga to drewno o dużej naturalnej trwałości twardzieli, która jest odporna na atak
przez mikroorganizmy i owady w tym termity, a także niekorzystne wpływy atmosferyczne.
Według PN-EN 350:2016-10 naturalna trwałość twardzieli bilingi wobec grzybów (w skali
pięciostopniowej) wynosi jeden - co oznacza że jest to drewno bardzo trwałe. Podobnie
w przypadku termitów drewno to według wspomnianej wyżej normy ma najwyższą trwałość.
Wskazuje to na to, że również wobec krajowych ksylofagów należy spodziewać się znacznej
odporności.
Drewno to dobrze przyjmuje impregnaty i środki malarsko-lakiernicze, jednak czasem
„podnoszą” się ułożone pod różnymi kątami włókna, co wymaga dokładnego przeszlifowania
drewna przed położeniem kolejnej warstwy farby lub lakieru. Łączenie za pomocą gwoździ
i wkrętów nie sprawia trudności, jednak zalecane jest wykonywanie nawierceń. Alternatywnie
drewno bilingi można łatwo łączyć za pomocą klejenia.
Neuclea diderrichii ze względu na właściwości i dużą naturalną trwałość sprawdziła
się jako materiał do budowy konstrukcji osłonowych wybrzeży morskich i brzegów rzek,
np. śluz i umocnień wodnych na Sekwanie, a także w budowie łodzi i konstrukcjach doków.
Drewno to wykorzystywano z powodzeniem w kopalniach do obudowy wyrobisk
i w kolejnictwie jako podkłady kolejowe (eksperymentalnie również w Polsce). Bilinga
to dobry materiał do wykorzystania w architekturze zewnętrznej, np. do tarasów, altan,
płotów i mebli ogrodowych. Ostatnio drewno to używane jest także do elewacji budynków
i ekranów dźwiękochłonnych przy trasach szybkiego ruchu.
Walory estetyczne sprawiły, że drewno to zagościło również w reprezentacyjnych
wnętrzach obiektów publicznych i mieszkań prywatnych w postaci podłóg, schodów i mebli.
W tym ostatnim przypadku stosowane jest w postaci elementów litych lub oklein.
Informacje uzupełniające
Nauclea diderrichii występuje na szerokim obszarze Afryki na stanowiskach, często
oddalonych od siebie o setki kilometrów. Drzewa tego gatunku wzrastają więc w bardzo
różnych warunkach siedliskowych i klimatycznych. Z tego względu drewno twardzieli
w zależności od pochodzenia wykazuje znaczną zmienność barwną.
W Afryce oprócz drewna wykorzystywane są i inne części drzew Nauclea diderrichii
De Wild. Wyekstrahowane substancje z kory i liści bilingi są używane ziołolecznictwie
miejscowej ludności afrykańskiej. Prowadzone są również badania nad wykorzystaniem
wyciągów z tych roślin w medycynie.
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