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Mansonia (Mansonia altissima A.Chev.)
Nazewnictwo
Mansonia to najczęściej stosowana nazwa do drewna pozyskiwanego z drzew
(Mansonia altissima A. Chev.) z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae). W atlasach
drzewnych gatunek ten opisywany jest również pod synonimem Achantia altissima A.Chev.
W obrocie tym drewnem używa się wielu nazw handlowych. Te najczęściej stosowane
zestawiono w tabeli 1. Przykładowo, w Polsce mansonia znana jest także jako bete. Mniej
jednak to właśnie pierwszą z wymienionych nazw przyporządkowano omawianemu
gatunkowi już w 1974 roku w normie branżowej BN-74/7112-05, dotyczącej oklein z drewna
egzotycznego, a następnie w zastępującej ją polskiej normie PN-D-97004 z 1999 roku oraz
w projekcie normy PN-EN 13556 z 2004 roku.
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna mansoni (Mansonia altissima A.Chev.) - wytłuszczonym drukiem podano
nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
mansonia, bete
Nazwa angielska
mansonia
Nazwy francuskie
mansonia, béte
Nazwy niemieckie
Mansonia, Nigeria Nuss-baum, African Schwarznuss
Nazwy stosowane w
aprono w Ghanie, bete i mansonia na Wybrzeżu Kości Śłoniowej, ofun, odo, urodo
innych krajach:
w Nigerii, koul, w Kamerunie

Pozyskanie
Drzewa mansoni rosną w zachodniej Afryce od Wybrzeża Kości Słoniowej
po Kamerun. Główny rejon występowania tego gatunku to prowincja Brong-Ahafo w Ghanie
(mobot.mobot.org). Niewielkie ilości tych drzew występują także w Gabonie. W obrębie
naturalnego zasięgu status omawianego gatunku jest zróżnicowany, przykładowo w Ghanie
drewno to jest regularnie pozyskiwane i eksportowane, a na Wybrzeżu Kości Słoniowej
znajduje się pod ochroną.
Drzewa mansoni są smukłe, mogą dorastać do wysokości 30 – 35 metrów (czasem
więcej) i osiągać średnicę pnia do ok. 0,8 metra. Pień u dojrzałych roślin pozbawiony jest
gałęzi do wysokości ok. 20 m. Zwykle jest on prosty i ma cylindryczny kształt. Oprócz
pozyskania mansoni z naturalnych siedlisk, drewno tego gatunku dostarczane jest z plantacji,
ale w znacznie mniejszej ilości. Przykładowo w Kamerunie plantacje omawianego gatunku
nie przekraczają powierzchni 500 hektarów. Do najważniejszych importerów drewna mansoni
należą obecnie: Austria, Portugalia i USA.
Struktura
Budowa makroskopowa
Mansonia to gatunek twardzielowy o słabo rozróżnialnych przyrostach rocznych –
najlepiej widoczne są na przekroju poprzecznym (fot.1). Przyrosty te często mają falisty
przebieg. Biało-szary, wąski biel (od 2 do 5 cm szerokości) traktowany jest jako drewno
nieużytkowe. Twardziel w zależności od siedliska może być różnie zabarwiona od żółtobrązowej do ciemno szaro-brązowej, z często występującymi czerwonawymi pasmami. Pod
wpływem światła twardziel ciemnieje, stając się lekko fioletowawa. Jest wówczas podobna do
twardzieli orzecha czarnego lub orzecha włoskiego.
Drobne naczynia występujące w drewnie są prawie nie widoczne, podobnie jak wąskie
promienie łykodrzewne. Po uważnym przyjrzeniu się, zwraca uwagę delikatnie zarysowany
regularny, piętrowy układ elementów strukturalnych. Drewno to jest zazwyczaj
prostowłókniste. Podczas obróbki wydziela mdły, drażniący zapach, który szybko zanika, tak
że w zleżałym drewnie nie jest wyczuwalny.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna mansoni:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Mansonia należy do gatunków rozpierzchło-naczyniowych o widocznych granicach
przyrostów rocznych. Naczynia rozmieszczone są równomiernie na szerokości przyrostu
rocznego, zwykle po 2-3 w promieniowo biegnących szeregach. Średnica członów naczyń
wynosi od ok. 0,60 do 0,14 mm. W ścianach poprzecznych występują perforacje proste.
Włókna drzewne mają średnią grubość ścian i długość od 0,6 do ok. 1,5 mm. Kilka warstw
spłaszczonych promieniowo włókien o nieco grubszych ścianach stanowi granice przyrostów.
Pionową strukturę drewna uzupełniają komórki miękiszu apotracheralnego. Jest to miękisz
włóknisty składający się przeciętnie z czterech komórek, w których często odnaleźć można
pryzmatyczne kryształki związków mineralnych.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna mansoni (Mansonia altissima A.Chev.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Niejednorodne promienie drzewne tworzone są przez różne typy komórek
miękiszowych. Warstwy brzeżne promieni zbudowane są z komórek stojących. Promienie
drzewne są wąskie, 2-4 szeregowe. Mansonia ma regularną, piętrową budowę. Promienie
drzewne i człony naczyń mają tą samą wysokość i ułożone są warstwowo w równych
szeregach jedne nad drugimi.
Właściwości
Według sześciostopniowej skali gęstości (Krzysik 1978) mansonia należy do drewna
umiarkowanie ciężkiego (klasa III) o porowatości ok. 60% (tabela 2). Wilgotność punktu
nasycenia włókien ma niemal „tablicową” wartość 28% (przyjmowaną w obliczeniach
technicznych dla większości rodzajów drewna). Omawiane drewno charakteryzuje średnia
stabilność wymiarowa, ale równocześnie niska anizotropia: stosunek średniego skurczu w
kierunku stycznym do średniego skurczu w kierunku promieniowym wynosi ok. 1,5. Jest to
niewątpliwie korzystna cecha tego materiału.
Właściwości mechaniczne mansoni są na ogół wyższe niż orzecha lub dębu. Dotyczy
to głównie wytrzymałości statycznych. Z wysokim modułem sprężystości tego drewna
(średnio ok. 13GPa) skorelowana jest znaczna wytrzymałość na zginanie statyczne (średnio
125 MPa), oraz znaczna wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie (tabela 2). Twardość drewna
mansoni jest porównywalna z twardością drewna orzecha włoskiego. Słabiej prezentuje się
udarność, która u mansoni jest stosunkowo niska, średnio ok. 65 kJ/m2, gdy dla orzecha
włoskiego wynosi średnio 95 kJ/m2.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna mansoni (Mansonia altissima A.Chev.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
850 – 900 – 960
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
580 – 620 – 680
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
540 – 600 – 650
Porowatość w stanie absolutnie suchym
Co [%]
60
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Kwl [%]
0,1 - 0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,0 – 4,0 – 7,0
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,0 – 6,2 – 7,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,1 – 10,3 – 15,0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
68 – 120 – 173
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
48 – 66 – 97
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
62 – 125 – 180
Udarność
U [kJ/m2]
35 – 65 – 90
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
10,3 – 13,1 – 14,8
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
8,5 – 11,2
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
1,0 – 1,2
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
76
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Omawiany rodzaj drewna suszy się dość szybko bez tendencji do powstawania
odkształceń i pęknięć desorpcyjnych. Mansonia jest łatwa do obróbki ręcznej i maszynowej,
jednak ze względu na toksyczność wymaga specjalnych środków bezpieczeństwa. Maszyny
i obrabiarki na których odbywa się przerób tego drewna muszą posiadać odpowiednie odciągi
instalacji odpylającej a pomieszczenia właściwą wentylację, zaś pracownicy oprócz
standardowych zabezpieczeń, również maski i ewentualnie specjalne kremy (stanowiące
barierę dla osiadającego na skórze pyłu).
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Te same związki chemiczne, które wymuszają zaostrzenie środków bezpieczeństwa
pracy, decydują 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 mansoni 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. Przypomina
się, że klasyfikacja trwałości naturalnej wobec termitów zgodnie z normą PN-EN 350:201610 oparta jest na systemie trzyklasowym: D – drewno trwałe, M – drewno średnio trwałe, S –
drewno podatne.
Łączenie za pomocą gwoździ i wkrętów nie sprawia trudności, podobnie jak łączenie
klejow, jednak drewno mansoni przy dłuższym kontakcie z metalami przebarwia się na
niebiesko. Mansonia bardzo dobrze się skrawa, przez co wykorzystywana jest do produkcji
oklein. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy obwodowym skrawaniu mimośrodowym, które
pozwala na otrzymanie atrakcyjnych wzorów tak pozyskanych oklein. Według PN-D97004:1999 z drewna tego rodzaju pozyskuje się trzy typy oklein: zwykły, półwzorzysty
i wzorzysy. Jego zaletą jest również uzyskiwanie gładkich powierzchni przy szlifowaniu
i polerowaniu. Pewne trudności występują przy nakładaniu powłok malarsko-lakierniczych
a szczególnie impregnacji, ze względu na niską przesiąkliwość. Według PN-EN 350:2016-10
twardziel mansoni należy do bardzo opornej w nasycaniu środkami ochrony drewna.
Mansonia stosowana jest jako substytut drewna orzecha między innymi na okleiny
i elementy lite w meblarstwie. Ze względu na dużą naturalną trwałość może być używana
nawet bez zabiegów impregnacyjnych przy pracy w kontakcie z wodą, np. w szkutnictwie.
Jest to drewno predysponowane do zastosowań zewnętrznych.
Z drewna mansoni wykonywane są również elementy znajdujące się wewnątrz
budynków, np. podłogi i ozdobne parkiety. Mansonia była użyta między innymi do produkcji
parkietów w Zamku Królewskim w Warszawie. Do specjalistycznych zastosowań tego
drewna należy produkcja modeli odlewniczych i instrumentów muzycznych oraz wyrobów
artystycznych. Jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu.
Informacje uzupełniające
Mansonia przy obróbce mechanicznej należy do najbardziej niebezpiecznych dla
zdrowia rodzajów drewna. Z kory i twardzieli wyizolowano kilkanaście związków
chemicznych o działaniu toksycznym. Ich zawartość w drewnie jest na tyle duża, że podczas
przerobu powodują podrażnienia górnych dróg oddechowych, krwotoki z nosa, ogólne
zatrucia, bóle głowy oraz przy dłuższym kontakcie silne zmiany dermatologiczne
(bodd.cf.ac.uk). Mansonia stosowana w Polsce w latach siedemdziesiątych na okleiny została
wycofana z przerobu ze względów sanitarnych. Wówczas nie dysponowaliśmy jeszcze
odpowiednią technologią jej przerobu.
Do szkodliwych substancji zawartych w drewnie mansoni należą tzw. mansoniny
(rys.2). Są to związki chemiczne z rodziny orto-naftochinonów, oparte na szkielecie
utlenionego fenalenu. Wytworzone przez roślinę zabezpieczają ją przed wieloma
mikroorganizmami. Związki tego typu, jak dowiodły badania naukowe, działają zabójczo
między innymi na Cladosporium cucumerisum i Candida albicans. Efekty działania zależą od
ich stężenia. Zagęszczony wyciąg z kory mansoni używany był do zatruwania strzał przez
niektóre pierwotne plemiona afrykańskie, zaś w innej części świata (w tradycyjnej medycynie
koreańskiej), rozcieńczone mansoniny pozyskiwane z kory wiązu (Ulmus davidiana Planch)
stanowiły środek przeciw infekcjom. Obecnie trwają prace nad wykorzystaniem tych
związków do produkcji antybiotyków.
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