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Azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn. f.)
Nazewnictwo
Azobe to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew z gatunku Lophira alata Banks ex
Gaertn. f. (synonim Lophira procera A.Chev.) z rodziny ochnowatych (Ochnaceae). Oprócz
podanej wyżej, podstawowej nazwy handlowej drewna, wymienionej również w normie PNEN 13556:2005, funkcjonuje wiele innych określeń lokalnych (tabela 1). W Europie
omawiane drewno jest również szeroko znane jako bongossi.
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe drewna azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn. f.) z uwzględnieniem
postanowień normy PN-EN 13556:2005 (nazwy wytłuszczonym drukiem).
Nazwa polska
azobe
Nazwy angielskie
ekki, ironwood, red ironwood
Nazwy francuskie
azobe, bongossi
Nazwy niemieckie
Azobe, Bongossi, Bonkole, Eisenholz, Bongosibaum
Nazwy stosowane w akoga, okoga, palo de hiero w Hiszpanii, hendui, kokank w Sierra Leone, asso, azobe,
innych krajach
edoum, kaku, ous na Wybrzeżu Kości Słoniowej, eki w Beninie, akoga w Gabonie i
Gwinei Równikowej, eba i ekki w Nigerii, bonkole w Demokratycznej Republice
Konga

Pozyskanie
Obszar naturalnego występowania drzew Lophira alata Banks ex Gaertn. f. obejmuje
zachodnią Afrykę od Gwinei po Kongo. Najliczniej gatunek ten rośnie w Kamerunie, Nigerii
Gabonie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W dogodnych warunkach wzrostu drzewa
osiągają wysokość nawet do 40 – 50 m i średnicę pnia do 1,3 m (a nawet 1,6 m). Jest
to gatunek światłolubny, występujący przeważnie na terenach niskich i wilgotnych
(na wybrzeżu i w pobliżu rzek do wysokości ok. 800 m n.p.m.) na glebach laterytowych.
Rośnie w zmieszaniu z innymi rodzajami botanicznymi lasów równikowych lub tworzy
jednogatunkowe gniazda. Azobe to gatunek pionierski często kolonizujący wykarczowane
tereny, np. pobocza dróg lub rolnicze nieużytki. Jednak gdy warunki nie są optymalne
przyrost jest wydatnie spowolniony.
Pnie mają kształt cylindryczny i zwykle są proste lub z niewielkim krzywiznami.
U w pełni wyrośniętych okazów pierwsze gałęzie zaczynają się na wysokości ok. 20 – 30 m.
Drzewa najczęściej wytwarzają niewielkie, kuliste korony. Gałęzie pokrywają długie (25 cm),
lancetowate liście, które początkowo mają czerwoną barwę by później stać się soczystozielone. Nowo powstająca kora jest cienka i silnie przylega do pni, u młodszych drzew jest
jasnobrązowo-szara i gładka, z wiekiem staje się czerwono-brązowa, spękana i łuszcząca,
o grubości ponad 2 cm. Nasiona po opadnięciu w zacienione miejsce (dno lasu) są w stanie
przetrwać przez dłuższy czas, „czekając” na korzystną zmianę w otoczeniu, skutkującą
bezpośrednim nasłonecznieniem, wówczas następuje kiełkowanie.
Intensywna eksploatacja drzew Lophira alata Banks ex Gaertn. f. wynikająca
z popularności drewna azobe doprowadziła do drastycznego skurczenia się areału
występowania tego gatunku. Obecnie Lophira alata Banks ex Gaertn. f. jest wymieniona w
Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych (Red List of Threatened Species) – publikowanej
przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN). Gatunek ten ma
status „narażony” (vulnerable) – czyli jest gatunkiem, który może wyginąć w dłuższej
perspektywie czasowej (www.iucnredlist.org).
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Struktura
Budowa makroskopowa
Azobe to gatunek twardzielowy o budowie rozpierzchło - naczyniowej. Biel jest dość
wąski (3 – 5 cm) o barwie różowo-białej do jasnobrązowej. Twardziel jest ciemniejsza
o jednolitej barwie od brązowo-czerwonej do ciemnobrązowej (czekoladowej). Czasem
obecna jest strefa przejściowa o pośredniej kolorystyce między drewnem bielu i twardzieli.
Przyrosty roczne nie są rozróżnialne. Rysunek drewna na przekroju poprzecznym wzbogacają
drobne (bardzo wąskie), przebiegające stycznie pasemka miękiszu. Są one jaśniejsze od
otaczającej tkanki drzewnej. Również naczynia są jaśniejsze ze względu na zawartość złogów
substancji niestrukturalnych. Na przekrojach wzdłużnych widać je w postaci drobnych
rowków. Po ich układzie można określić przebieg włókien, który często wykazuje odchylenie
od kierunku wzdłużnego. Drobne promienie drzewne widoczne są tylko na przekrojach
promieniowych. Drewno nie ma żadnego specyficznego zapachu.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn.f.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Elementami przewodzącymi w drewnie azobe są duże naczynia o średnicy 0,20-0,250,32 mm, stanowiące ok. 9% jego objętości. Naczynia te rozmieszczone są równomiernie
w zgrupowaniach po 2-3 zorientowanych promieniowo. Na 1 mm² przekroju poprzecznego
drewna zwykle znajduje się od 1 do 7 naczyń (średnio 4). Naczyniom towarzyszy miękisz
paratrachealny. Prócz tego miękisz tworzy wąskie, przebiegające stycznie pasma.
W niektórych komórkach miękiszowych znajdują się pryzmatyczne kryształki związków
mineralnych. Ogółem miękisz stanowi ok. 18% objętości drewna. Dominującym składnikiem
pionowego systemu strukturalnego są włókna drzewne o udziale dochodzącym do 60%. Są to
grubościenne komórki o długości od 1,7 do 2,9 mm (średnio 2,4 mm).
W ścianach wzdłużnych członów naczyń brak jest zgrubień spiralnych, a w ścianach
poprzecznych występuje perforacja prosta. Struktura pozioma tworzona jest przez jednorodne
promienie drzewne zbudowane z komórek miękiszowych leżących. Promienie są wąskie, 1, 2
lub 3 szeregowe i zarazem smukłe, zawierające od 7 do ponad 20 warstw komórek. W
omawianym drewnie występuje krzemionka.
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Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn.f.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna azobe podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika (1978) jest to drewno bardzo ciężkie
(klasa I). Średnia gęstość w stanie powietrzno - suchym (drewno o wilgotności ok. 12%)
wynosi aż 1070 kg/m3. Azobe charakteryzuje typowa dla krajowych rodzajów drewna
wilgotność punktu nasycenia włókien równa 28%. Według klasyfikacji Monina (podanej
przez Krzysika, 1978) azobe należy do drewna kurczliwego, a nawet bardzo kurczliwego skurcz objętościowy wynosi od 15,2 do 21,0 %.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna azobe (Lophira alata Banks ex Gaertn.f.) według badań
własnych i danych literaturowych (Wagenführ 2007).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1200 – 1300 – 1400
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
970 – 1070 – 1150
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
950 – 1040 – 1140
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Porowatość
C [%]
31
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2 – 0,3 – 0,7
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
6,7 – 7,4 – 9,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ktw [%]
8,3 – 8,7 – 10,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
15,2 – 16,4 – 21,0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
120 – 195 – 217
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
88 – 109 – 130
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
170 – 246 – 316
Udarność
U [kJ/m2]
90 – 120 – 150
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
17,0 – 24,0 – 28,5
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
11 – 15 – 20
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
170
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Wysoka gęstość drewna azobe skutkuje doskonałą charakterystyką wytrzymałościową.
Przykładowo średnia wytrzymałość na zginanie statyczne wynosi aż 246 MPa, a na ściskanie
wzdłuż włókien 109 MPa. Wytrzymałość na rozciąganie czy udarność nieco obniża obecność
skrętu włókien. Powoduje to również znaczne wahania w wartości modułu sprężystości,
od niższej wartości rządu 17,0 GPa do wysokiej, nawet 28,5 GPa. Twardość Janki na
przekroju poprzecznym omawianego drewna wynosi średnio 170 MPa, co znalazło swój
wyraz w określaniu azobe drewnem żelaznym. Pod względem właściwości mechanicznych
azobe jest podobne do gombeiry (Melanoxylon brauna Schott), ipe (Tabebuja sp.) i zielonego
drewna (Chlorocardium rodiei (R.H.Schomb.) Rohwer, H.G. Richt.& van der Werff.).
Obróbka i zastosowanie
Sezonowanie i suszenie drewna azobe przybiegają bardzo wolno. Drewno jest podatne
na powstawanie pęknięć desorpcyjnych (czołowych i powierzchniowych). Omawiany
gatunek drewna jako jeden z najcięższych jest bardzo trudny w obróbce (praktycznie wymaga
takich narzędzi jak do obróbki metali). Piłowanie musi odbywać się przy wolnym posuwie.
Z drugiej strony zwarta struktura sprawia, że już przy struganiu można uzyskać gładkie,
połyskujące powierzchnie.
Łączenie drewna azobe za pomocą łączników metalowych (gwoździe, wkręty) daje
dobre rezultaty po warunkiem wcześniejszego nawiercania otworów. Złącza stolarskie
są bardzo wytrzymałe, ale trudne w wykonaniu. Alternatywą jest klejenie, ale pod warunkiem
dokładnego spasowania powierzchni klejonych.
Według PN-EN 350:2016-10 twardziel azobe ma najwyższą klasę naturalnej trwałości
wobec grzybów (klasa 1 - co oznacza drewno bardzo trwałe), oraz uważana jest za nie
podatną na atak termitów i innych ksylofagów. Omawiane drewno jest szczególnie trwałe
przy pracy w środowisku wodnym, w tym w wodzie morskiej. Jest odporne między innymi na
atak świdraka okrętowca (Tredo navalis L.). Azobe jest też kwasoodporne i praktycznie
nienasycalne. Ta ostatnia cecha w praktyce nie stanowi wady bowiem ze względu na wysoką
naturalną trwałość zabiegi impregnacji środkami ochrony drewna są zbyteczne.
Azobe ze względu na doskonałą charakterystykę wytrzymałościową i najwyższą
naturalną trwałość znajduje szerokie zastosowanie jako materiał konstrukcyjny. W krajach
pozyskania oraz w Europie Zachodniej z drewna azobe wykonuje się umocnienia portowe
i elementy mostów (np. pale i podpory) oraz zabudowę nadbrzeżną (deptaki, pomosty, keje) –
fot.4, a także podkłady kolejowe. Dawniej używano go także do wykonywania podłóg
w wagonach. Materiał ten jest nadal stosowany do obudowy wyrobisk górniczych
i na prowadniki do wind w szybach kopalnianych. To ostatnie zastosowanie obniża
niebezpieczeństwo wybuchu metanu na skutek mechanicznego zaiskrzenia metalu. Omawiane
drewno stosowane jest również w melioracji, np. do wzmacniania brzegów cieków wodnych,
a także w pomieszczeniach dla zwierząt lub zabudowie parków i ogrodów (np. konstrukcje
kładek i mostków).
Wysoka odporność na chemikalia powoduje, że jest to ceniony surowiec
na prowadniki maszyn drukarskich. Imponująca twardość zachęca do użycia azobe w silnie
obciążonych nawierzchniach podłogowych, np. w magazynach, halach produkcyjnych
i na rampach przeładunkowych.
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Informacje uzupełniające
Azobe jako „żelazne drewno” jest od dawna znane i cenione w Europie Zachodniej.
Zastosowanie tego materiału w konstrukcjach znalazło odzwierciedlenie między innymi
w zapisach dokumentów normalizacyjnych. Wymagania dotyczące klas wizualnego
sortowania drewna azobe zawiera norma holenderska NEN 5480:1980 oraz norma brytyjska
BS 5756:1997. Pierwsza z nich dotyczy tylko i wyłącznie drewna azobe, zaś druga omawia
zasady sortowania i klasyfikację aż 12 rodzajów drewna egzotycznego. Dokumentem
scalającym jest norma PN-EN 1912:2005, dotycząca drewna konstrukcyjnego. Swym
zakresem dokument ten obejmuje drewno pozyskiwane z kilkudziesięciu gatunków drzew: 38
iglastych i topoli oraz 15 liściastych ze strefy klimatu tropikalnego i subtropikalnego.
Poszczególne klasy sortownicze z sortowania wizualnego według standardów
obowiązujących w poszczególnych krajach europejskich oraz USA i Kanadzie zostały tam
przyporządkowane konkretnym klasom wytrzymałościowym (zdefiniowanym w normie PNEN 338:2004). Drewno azobe (klasa A/B z normy holenderskiej NEN 5480:1980 oraz klasa
HS z normy brytyjskiej BS 5756:1997) zostało zakwalifikowane do klasy D60, o
gwarantowanej wytrzymałości na zginanie równej 60 MPa. Prowadzone badania wskazują,
że umieszczenie drewna azobe w klasie D60 jest nazbyt ostrożne, drewno to spełnia warunki
najwyższej klasy wytrzymałościowej D70.
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