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

Itauba (Mezilaurus sp.)
Nazewnictwo
Itauba to nazwa drewna pozyskiwanego z kilkunastu gatunków drzew np., Mezilaurus
crassiramea (Meissn.) Taub., Mezilaurus navalium Taub. a zwłaszcza Mezilaurus itauba
(Meissn.) Taub. z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae). Poza najbardziej popularną nazwą
handlową omawianego drewna wymienioną w normie PN-EN 13556:2005, funkcjonuje wiele
określeń lokalnych (tabela 1). W mnormie podany jest również czteroliterowy kod
przyporządkowany do drewna itauba a mianowicie MZXX.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna itauba (Mezilaurus sp.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według
PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
itauba
Nazwa angielska
itauba
Nazwa francuska
itaúba
Nazwa niemiecka itaúba
Nazwy stosowane itauba, louroitaúba, taoub, kaneelhout, itauba amarella, itauba verdadeira, itauba preta,
w innych krajach: itauba abacate, itauba chichi, nhambiquara , lorê i Brazylii; taoub jaune w Guajanie;
tapinhoan, alontoto, kanellhout i kaneeripisie w Surinam

Pozyskanie
Wiecznie zielone drzewa z rodzaju Mezilaurus pokryte skórzastymi całobrzegimi
liśćmi występują praktycznie na całym obszarze Amazonii, a najczęściej spotykane
są w Guajanie, Wenezueli, Surinamie i na terenie niektórych stanów Brazylii (Pará, Bahia,
Mato Grosso do Sul). Rodzaj ten stanowi istotny komponent zbiorowisk leśnych
w wymienionych wyżej krajach. W okresie wiosennym (marzec – kwiecień) drzewa
Mezilaurus kwitną, by w sierpniu obrodzić w eliptyczne owoce o długości 2 – 3 cm
przypominające jagody. Owoce te są przysmakiem ptaków.
W zależności od gatunku, drzewa Mezilaurus osiągają wysokość od 6 do 40 m
i średnicę pnia w odziomku od 0,4 do 0,8 m. Pnie drzew zwykle są proste,
o niewielkiej zbieżystości i cylindrycznym przekroju, zwieńczone zwykle okrągłą koroną.
W części odziomkowej praktycznie brak jest napływów korzeniowych. W wyrośniętych
drzewach część pnia pozbawiona gałęzi ma długość średnio 10 – 15 m. Pokrywająca pnie
spękana i łuszcząca się kora przybiera czerwony odcień, a jej grubość nie przekracza 1,5 cm.
Struktura
Budowa makroskopowa
Itauba to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Wąski biel
(szerokość od 2 do 5 cm) ma kolorystykę zbliżoną do twardzieli. Pastelowe, żółto-oliwkowe
drewno twardzieli tuż po ścięciu intensywnie ciemnieje przybierając barwę
od ciemnobrązowej po oliwkowo-czarną. Rysunek drewna jest jednolity (mało urozmaicony).
Przyrosty roczne są bardzo słabo widoczne i to jedynie na przekroju poprzecznym,
na pozostałych praktycznie nie do rozróżnienia. Stosunkowo niewielkie naczynia mało
odznaczają się na tle otaczającej tkanki drzewnej. Drobne (wąskie) promienie drzewne
widoczne są tylko na przekroju promieniowym. Opisywane drewno nie wykazuje budowy
piętrowej. Cechą charakterystyczną drewna itauba jest pasiasty układ włókien widoczny
na przekroju promieniowym. Świeże drewno wydziela słodki delikatny zapach, który z czasem
zanika. W dotyku drewno wydaje się tłuste.
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Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna itauba (Mezilaurus sp.):
a) przekrój poprzeczny (element klejony), b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Widoczne na przekroju poprzecznym naczynia rozmieszczone są równomiernie,
najczęściej w zgrupowaniach po 2 – 3 (czasem 4 i więcej). W obrębie pojedynczego
zgrupowania naczynia ułożone są jedno za drugim w kierunku promieniowym. Średnica
naczyń wynosi od 0,08 do 0,19 mm (średnio 0,12 mm). Światła naczyń w drewnie twardzieli
są często wypełnione cienkościennymi wcistkami. Naczynia częściowo otoczone są
komórkami miękiszowymi (tzw. miękisz paratrachealny ubogi). Miękisz apotrachealny jest
nieliczny i rozproszony. We wnętrzu komórek miękiszowych często występują związki
mineralne w postaci pojedynczych pryzmatycznych kryształków. Strukturę pionową drewna
współtworzą włókna o długości od 0,9 do 2,2 mm (średnio 1,6 mm).
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna itauba (Mezilaurus sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Na przekroju promieniowym widoczne są niejednorodne promienie drzewne
zbudowane z wielu typów komórek miękiszowych. Komórki miękiszowe stojące zwykle
tworzą pojedyncze warstwy marginalne promieni. W ścianach poprzecznych członów naczyń
występuje perforacja prosta, a na ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Na przekroju stycznym widoczny jest kształt promieni drzewnych. Promienie
są wąskie głównie 2 szeregowe (znacznie rzadziej szersze tj. 3 i 4 szeregowe) i smukłe
bo zawierające od kilkunastu do kilkudziesięciu warstw komórek (od 15 do 25). W strukturze
drewna obecne są również komórki wydzielnicze, produkujące substancje oleiste. Rolę
tą pełnią niektóre komórki miękiszowe promieni drzewnych oraz miękiszu drzewnego.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna itauba podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali gęstości podanej przez Krzysika (1978), drewno
to zalicza się do bardzo ciężkiego (klasa I). Średnia gęstość w stanie powietrzno suchym
(drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 860 kg/m3. Drewno itauba charakteryzuje się
średnią wielkością skurczów. Według podanej przez Krzysika (1978) klasyfikacji Monina,
itauba należy do drewna średnio kurczliwego (średni skurcz objętościowy wynosi ok. 10,5%).
Z wysoką gęstością drewna związane są dobre właściwości wytrzymałościowe.
Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi ok. 65 MPa,
a wytrzymałość na zginanie statyczne ok. 125 MPa. Moduł sprężystości drewna itauba
kształtuje się na wysokim poziomie (ok. 21,0 GPa). Na przekroju poprzecznym twardość Janki
wynosi średnio ok. 56 MPa.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna itauba (Mezilaurus sp.)
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1070
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
715 - 805 - 940
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
640 – 720 – 840
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
27
Porowatość
C [%]
49
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4 – 0,6 – 0,7
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,1 – 6,3 – 7,0
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,4 – 7,5 – 8,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,8 – 13,8 – 15,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
86
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
65
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
125
Udarność
U [kJ/m2]
53 – 61 – 68
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
21,0
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
5,6
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
56
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna przebiega wolno z ryzykiem powstawania pęknięć i odkształceń.
Z tego względu przy suszeniu konwekcyjnym zaleca się łagodne programy suszenia przy
temperaturze 40-50oC i niskim gradiencie wilgotności (ok. 5%). W obróbce ręcznej
i maszynowej twarde drewno itauba wymaga stosowania dobrej jakości narzędzi. Drewno
itauba nie sprawia większych trudności podczas obróbki mechanicznej (piłowania,
frezowania). Pozytywną cechą jest łatwość w uzyskaniu dobrej jakości powierzchni –
szlifowanie, polerowanie, wykańczanie środkami malarsko-lakierniczymi.
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Ostrożności wymaga klejenie. Połączenia klejowe zalecane są tylko w przypadku
wyrobów użytkowanych w pomieszczeniach. Złącza frezowane i dłutowane charakteryzuje
wysoka wytrzymałość. Stosowanie łączników metalowych (gwoździe, wkręty), wymaga
uprzedniego nawiercenia i kontroli wilgotności, bowiem drewno (szczególnie w stanie
podwyższonej wilgotności) silnie przebarwia się w kontakcie z żelazem.
Drewno twardzieli jest bardzo trudne do nasycenia środkami ochrony drewna
(podatność na nasycenie w skali czterostopniowej wynosi 4). W większości przypadków
zabiegi impregnacyjne nie są konieczne, bowiem według klasyfikacji zwartej w normie PNEN 350:2016-10 twardziel itauba ma 1 najwyższą klasę naturalnej trwałości wobec grzybów
oraz najwyższą klasę odporności na atak termitów.
W krajach pozyskania drewno itauba to materiał o szerokim zastosowaniu.
Wykorzystuje się je w konstrukcjach drewnianych, np. do budowy mostów na elementy nie
stykające się bezpośrednio z wodą i gruntem, na szkielety budynków, do małej architektury
ogrodowej oraz w szkutnictwie. W zastosowaniach wewnątrz budynków chętnie używane jest
do wykonywania podłóg, schodów, wysokiej klasy mebli gabinetowych. Ze względu
na ciekawą kolorystykę stosuje je się do wyrobu galanterii drzewnej. Na rynku krajowym
omawiane drewno dostępne jest przede wszystkim pod postacią różnego rodzaju desek
tarasowych.
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