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Zamahoń (Khaya ivorensis A.Chev.)
Nazewnictwo
Zamahoń to handlowa nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Khaya ivorensis
A.Chev. z rodziny miodlowatych (Meliaceae) wprowadzona przez normę PN-EN 13556
w 2005 roku. Nowa znormalizowana nazwa nie przyjęła się jeszcze w praktyce, tym bardziej,
że dotąd używano określenia kaja, zalecanego przez normy dotyczące oklein z drewna
tropikalnego (BN-74/7112-05, a następnie PN-D-97004:1999). Równie często stosowne jest
ogólniejsze określenie: mahoń afrykański (tabela 1), dotyczące drewna kilku gatunków
z rodzajów Khaya i Entandrophragma.
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna zamahoniu (Khaya ivorensis A.Chev.) - wytłuszczonym drukiem podano
nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
zamahoń, kaja, mahoń afrykański, mahoń afrykański „Lagos”
Nazwy angielskie
African mahogany, Lagos mahogany
Nazwy francuskie
acajou d’Africue, acajou de Grand Bassam, acajou
Nazwy niemieckie
Khaya Mahagoni, Afrikanisches Mahagoni, Khaya, Rotes Khaya-Mahagoni
Nazwy stosowane w doukouma i dugura na Wybrzeżu Kości Słoniowej, n’golo i zoele w Kamerunie,
innych krajach:
zaminguila w Gabonie, takoradi w Ghanie, undianunu w Angoli

Pozyskanie
Drzewa Khaya ivorensis A.Chev. były dość pospolite w wilgotnych lasach
tropikalnych zachodniej Afryki w takich krajach jak Ghana, Liberia, Wybrzeże Kości
Słoniowej, Gabon, Kamerun i Angola oraz Nigeria. Ze względu na nadmierną eksploatację
i zanikanie gatunku na naturalnych siedliskach, wprowadzono jego ochronę między innymi
w Ghanie i Liberii. Spotykane w obrocie handlowym drewno co raz częściej pochodzi
z plantacji (www.unep-wcmc.org/species/tree_study/africa/1-51.html). Obecnie gatunek ten
nie stanowi dominującej pozycji w eksporcie krajów zachodnio-afrykańskich, przykładowo
w Kamerunie stanowi tylko ok. 0,7% ogólnego eksportu drewna okrągłego.
Drzewa omawianego gatunku dość dobrze radzą sobie w miejscach zacienionych
i podmokłych. Rośliny osiągają wysokość do 30 - 40 m. Pień jest prosty i cylindryczny.
U podstawy pnia, do wysokości około 1,5 m, znajdują się duże, deskowe napływy korzeniowe
i często guzowate zgrubienia. Znaczna część pnia nawet do wysokości ok. 12 - 25 m
pozbawiona jest gałęzi. Drzewo może mieć średnicę w odziomku od 0,6 do 2 m. Khaya
ivorensis A.Chev. ma korę koloru od białoszarej przez ciemnobrunatną do prawie czarnej.
Po zdarciu warstwy zewnętrznej kory (w miejscach skaleczeń) pojawia się intensywna
karminowo-czerwona barwa i aromatyczna wydzielina. Liście, kora i korzenie tych drzew
używane są w medycynie naturalnej przez rdzenną ludność afrykańską.
Struktura
Budowa makroskopowa
Zamahoń to drewno rozpierzchło-naczyniowe z twardzielą zabarwioną. Kolorystyka
twardzieli charakteryzuje się znaczną zmiennością od jasno różowo-cynamonowej
do czerwono-cynamonowej. Pod wpływem światła równomiernie ciemnieje nawet do barwy
ciemno czerwonobrązowej. Barwa twardzieli uzależniona jest również od miejsca pozyskania
drewna (siedliska i klimatu). Biel jest wąski (2 - 5 cm), barwy szaro-różowej lub białoróżowej i zwykle traktowany jest jako odpad. W świeżym drewnie biel jest niewyraźnie
odgraniczony od twardzieli. Przyrosty roczne na przekroju poprzecznym są słabo widoczne
ale rozróżnialne dzięki dość ostremu przejściu od ciemniejszej warstwy włókien drzewnych
do jaśniejszej warstwy miękiszu przygranicznego. Drewno po wyschnięciu nie wydziela
żadnego zapachu.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna zamahoniu (Khaya ivorensis A.Chev.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy (obecny gniazdowy skręt włókien), c) przekrój styczny

Charakterystyczną cechą drewna kaja (jak i innych mahonii) jest pasiasty skręt
włókien obecny na przekroju promieniowym. W drewnie zamahoniu pasy te nie są tak
regularne jak u mahonii właściwych z rodzaju Swietenia lub mahonii afrykańskich z rodzaju
Entandrophragma – mają różne szerokości. Poza tym występują lokalne zaburzenia w ich
przebiegu. Rysunek drewna wzbogacają również duże naczynia, które na przekroju
poprzecznym mają postać jaśniejszych plamek. Na przekrojach podłużnych tworzą wyraźne
bruzdki, ciemniejsze od otaczającej tkanki drzewnej. W porównaniu do mahonii z rodzaju
Entandrophragama, buzdki te są bardziej wyraziste i grubsze (głębsze). Niekiedy
na przekroju poprzecznym można zobaczyć przewody gumo-żywiczne. Promienie drzewne
widoczne są głównie na przekrojach zbliżonych do promieniowego. Makroskopowo
w odróżnieniu od mahonii z rodzaju Swietenia trudno zauważyć budowę piętrową.

Budowa mikroskopowa
W drewnie zamahoniu występują naczynia o średnicy od 0,14 do 0,24 mm ułożone
pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3 (a nawet 8) przebiegających promieniowo. Człony
naczyń w ścianach poprzecznych mają perforacje proste. Naczynia często wypełnione
są czerwono-brunatną wydzieliną lub białawymi złogami mineralnymi. Pionową strukturę
drewna tworzą także włókna drzewne o długości od 0,80 do 1,80 mm. Ułożone są w dość
nieregularnych promieniowych szeregach.
Poziomą strukturę drewna stanowią niejednorodne promienie rdzeniowe. Warstwy
środkowe promieni zbudowane są z komórek miękiszowych leżących, często wypełnionych
czerwono-brunatną wydzieliną, a warstwy skrajne (od 1 do 3) z komórek miękiszowych
stojących, które często zawierają romboidalne kryształki. Szerokość promieni jest
zróżnicowana od dwu- do pięcioszeregowych. Szersze promienie mają również większą
wysokość – mogą składać się nawet z kilkudziesięciu warstw komórek. W budowie
mikroskopowej drewna można doszukać się piętrowej regularności. Promienie drzewne
rozmieszczone są nieregularnie i tylko na niewielkich obszarach (widocznych na przekroju
stycznym) bywają ułożone w ukośnych szeregach (piętrach).
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Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna zamahoniu (Khaya ivorensis A.Chev.).:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna zamahoniu (Khaya
ivorensis A.Chev.) podane są w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest
to drewno umiarkowanie lekkie (klasa IV) do umiarkowanie ciężkiego (klasa III). Średnia
gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi 510 kg/m3.
Omawiane drewno charakteryzuje się wilgotnością punktu nasycenia włókien typową dla
średniej gatunków drewna strefy klimatu umiarkowanego tj. około 28% oraz niskimi
wartościami skurczów. Według klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika (1978))
zamahoń należy do drewna mało kurczliwego - skurcz objętościowy wynosi średnio ok. 9,1%
(klasa 1).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna zamahoniu (Khaya ivorensis A.Chev.) według badań
wykonanych w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna SGGW w Warszawie i danych literaturowych
(Galewski i Korzeniowski 1958, Wagenführ 2007).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
650 – 700 – 800
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
450 – 510 – 720
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
420 – 470 – 650
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
28
Porowatość
C [%]
69
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,4 – 3,2 – 4,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,1 – 5,7 – 9,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
7,5 – 9,1 – 13,8
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
33 – 62 – 142
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
36 – 46 – 58
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
36 – 87 – 126
Udarność
U [kJ/m2]
25 – 40 – 65
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
6,4 – 10,3 – 15,0
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
6,0 – 8,0 – 9,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
58
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Kaja nie jest gatunkiem drewna o wysokich właściwościach mechanicznych.
Dodatkowo pasiasty skręt włókien obniża wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien oraz
moduł sprężystości badany w tym samym kierunku anatomicznym, a także właściwości
dynamiczne. Przykładowo średnia wytrzymałość na rozciąganie wynosi tylko 62 MPa,
a średnia udarność 40 kJ/m2 i są zdecydowanie niższe od krajowego drewna sosnowego. Inne
wytrzymałości prezentują się lepiej, np. średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
równa 46 MPa jest niemal identyczna jak analogiczna wytrzymałość wspomnianego drewna
sosnowego.
Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna zamahoniu jest łatwe i przebiega szybko. Drewno nie wykazuje
skłonności do pękania i paczenia się. Materiał ten jest na ogół łatwy w obróbce ręcznej
i maszynowej. Pewne trudności może sprawiać uzyskanie gładkiej powierzchni przy struganiu
ze względu na możliwość wyrywania odchylonych po różnymi kątami włókien drzewnych.
Zaleca się stosowanie noży o małym kącie natarcia (15o). Drewno jest łatwe do szlifowania,
polerowania i malowania. Kaja nie sprawia wbijaniu gwoździ i klejeniu, dając dobrej jakości
połączenia. Przy obróbce tego gatunku podobnie jak i innych mahonii z rodzaju Khaja należy
pamiętać o zapewnieniu właściwego odpylania i środkach ochrony indywidualnej. Powstający
pył może podrażniać skórę i błony śluzowe wywołując dolegliwości dermatologiczne.
Według PN-EN 350:2016-10 naturalna trwałość drewna twardzieli zamahoniu wobec
grzybów (w skali pięciostopniowej) mieści się w trzeciej kasie co oznacza drewno średnio
trwałe. Jest to również materiał podatny na atak termitów. Ze względu na to, że twardziel jest
bardzo oporna w nasycaniu środkami ochrony drewna (podatność na nasycanie wg PN-EN
350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 4 i przez to trudno jest podwyższyć jej
naturalną trwałość.
Drewno zamahoniu to znany materiał wykończeniowy stosowany w postaci
elementów litych, klejonych i fornirów. Używany jest do produkcji mebli, stolarki otworowej,
boazerii, podłóg, schodów oraz drobniejszych przedmiotów użytkowych (ramki, podstawki,
dzbanki, misy, szkatułki, pudełka, podstawki itp.). Szczególnie cenione jest drewno
z wyeksponowanym pasiastym skrętem włókien pozyskiwane z przetarcia ćwiartkowego.
Pod przezroczystymi powłokami lakierniczymi i przy właściwym oświetleniu, odchylone pod
różnymi kątami włókna dają wrażenie dynamicznej, migoczącej powierzchni. Równie
poszukiwany (jeśli nie bardziej) jest piramidalny układ włókien. Tego typu okleiny pozyskuje
się z rozwidleń pnia. „Szew” powstający ze zrastających się konarów daje ten szczególny
układ włókien. Jeszcze inne cenione forniry skrawane są z części odziomkowych pni
z guzowatymi naroślami charakteryzujące się falistym układem włókien.
Omawiane drewno ma szereg zastosowań specjalistycznych. Jest to materiał używany
do wykonywania pudeł rezonansowych instrumentów muzycznych, elementów
konstrukcyjnych łodzi (szkutnictwo) i wykończenia wnętrz ekskluzywnych pojazdów. Jest to
również cenione tworzywo rzeźbiarskie.
Informacje uzupełniające
Obecnie za drewno mahoniowe uznaje się drewno pozyskiwane z drzew rodziny
Meliaceae, które jest jednocześnie - co do swoich cech wizualnych i właściwości - zgodne
z przejętym modelem dla drewna z rodzaju Swietenia. Model ten spełnia drewno z rodzaju
Khaya i warunkowo drewno z rodzaju Entandrophragma, są to tzw. mahonie afrykańskie.

4

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

Mahonie afrykańskie z rodzaju Khaya mają drewno przypominające mahonie
amerykańskie pod względem wyglądu i właściwości. Trzy z nich, a mianowicie: K. ivorensis,
K. anthotheca i K. nyasica mają typową gęstość dla mahonii, natomiast pozostałe gatunki
z rodzaju Khaya są bardziej zwarte (gęstość w stanie powietrzno-suchym wynosi 700-800
kg/m3), stąd proponuje się nazywanie ich ciężkimi mahoniami afrykańskimi
(www.tdveneers.co.uk) – tabela 3.
Gatunki podobne to: Khaya anthotheca C.DC., Khaya grandifoliola C.DC., Khaya
nyasica Stapf., Khaya senegalensis A. Juss. i Khaya madagascariensis Jum. Et. Perr. Oraz
mahonie afrykańskie z rodzaju Entandrophragma i mahonie właściwe (amerykańskie)
z rodzaju Swietenia.
Tabela 3. Mahonie afrykańskie z rodzaju Khaya.
Nazwy łacińskie
Nazwy handlowe
Pochodzenie
K. ivorensis A.Chev
Acajou d’Africue, Lagos mahogany zachodnia Afryka, np. Kamerun,
Gabon, Ghana
K. anthotheca C.DC
Acajou blanc, Sassandra, Krala,
zachodnia i wschodnia Afryka np.
Khaya, Grand Bassam mahogany
Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej
K. nyasica Stapf.ex E.G.Baker
Acajou umbaua, Mozambique
wschodnia Afryka, np. Mozambik,
mahogany, Umbaua
Tanzania
K. senegalensis A.Juss
Gambia mahogany, Guinea
zachodnia i centralna Afryka, np.
mahogany
Gwinea, Gambia
K. grandifoliola C.DC
Senegal mahogany, Benin
zachodnia Afryka, np. Nigeria
mahogany, Beninwood
K. madagascariensis Jum. Et. Perr. Madagascar mahogany
Madagaskar
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