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Angelim (Hymenolobium sp.)
Nazewnictwo
Angelim to rodzaj drewna pozyskiwany z gatunków wiecznie zielonych drzew
z rodziny motylkowatych (Fabaceae) m.in.: Hymenolobium nitidum Benth., Hymenolobium
excelsum Ducke, Hymenolobium petraeum Ducke, Hymenolobium elatum Ducke,
Hymenolobium flavum Kleinhoonte. Dostępna literatura podaje, że znanych jest około 20
gatunków rodzaju botanicznego Hymenolobium sp. W tabeli 1 zestawiono najczęściej
używane nazwy handlowe wobec tytułowego rodzaju drewna z uwzględnieniem postanowień
normy PN-EN 13556:2005.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna angelim (Hymenolobium sp.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące
według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
angelim
Nazwa angielska angelim pedra
Nazwa francuska angelim
Nazwa niemiecka Angelim pedra
Nazwy stosowane angelim amarelo, angelim rosa, mirarena, angelim da mata, angelim pedla, sapupira amarella
w innych krajach: w Brazylii; saint martin gris, saint martin jaune w Gujanie Francuskiej, koraroballi w
Gujanie; makkakabes, saandoe w Surinamie

Pozyskanie
Naturalnym siedliskiem drzew z rodzaju Hymenolobium sp. są wiecznie zielone lasy
deszczowe, porastające centralną i wschodnią część Niziny Amazonii aż po Gujanę
i po południową część do Rio de Janeiro.
Pełnowartościowe drewno angelim pozyskuje się z dojrzałych drzew, które
w korzystnych warunkach wzrostowych, osiągają wysokość do 30 – 45 m przy średnicy pnia
około 1,8 m. Najczęściej jednak można spotkać drzewa o wysokości dochodzącej do 27 m
przy średnicy pnia 0,9 – 1,2 m. Pnie drzew są na ogół proste, wykazują niewielką zbieżystość
i cylindryczny kształt przekroju. Pokrywa je jasnobrązowa lub szarawa kora.
Struktura
Budowa makroskopowa
Angelim to rodzaj drewna o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Obecna w tym
drewnie twardziel to tzw. twardziel zabarwiona (różniąca się kolorystycznie od szarobiaławego drewna bielu, które jest dość wąskie, o szerokości do 2-5 cm), świeżo przetarta ma
żółto-pomarańczową barwę. Pod wpływem czynników atmosferycznych m.in.
promieniowania słonecznego i tlenu zawartego w powietrzu intensywnie ciemnieje
i przyjmuje kolor żółto-brązowy do ciemno-brązowego, przy czym nie jest to jednolita barwa.
W drewnie wyraźne widać jaśniejsze i ciemniejsze pasy, jednak przyrosty roczne na przekroju
poprzecznym są bardzo słabo odróżnialne lub w ogóle nie widoczne. Rozmieszczone
równomiernie na przekroju poprzecznym naczynia widać „gołym okiem” w postaci
jaśniejszych plamek. Na przekrojach wzdłużnych elementy te zauważalne są w postaci
drobnych, ciemniejszych wgłębień. W drewnie tym występuje lekko falisty układ włókien,
który urozmaica rysunek na przekroju promieniowym. Niezależnie od układu włókien
charakterystycznym elementem tworzącym rysunek drewna angelim jest budowa piętrowa
bardzo delikatnie zarysowana na przekroju stycznym w postaci równomiernie
rozmieszczonych rzędów promienie drzewnych.
Podobnym gatunkiem do drewna angelim, wywodzącym się z tej samej rodziny, jest
tonkowiec wonny (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.).
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Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna angelim (Hymenolobium sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Angelim to typowy gatunek egzotyczny o strukturze rozpierzchło-naczyniowej.
Naczynia rozmieszczone są równomiernie na szerokości przyrostu rocznego, pojedynczo lub
w zgrupowaniach po 2 – 3 (w obrębie zgrupowań naczynia ułożone są promieniowo).
Średnica naczyń wynosi od 0,13 do 0,32 mm. Światła naczyń w strefie twardzieli często
są wypełnione brązowo-czarną wydzieliną. Elementom przewodzącym towarzyszy miękisz
paratrachealny w postaci stycznie przebiegających pasm. Pasma te tworzy miękisz włóknisty.
Pojedynczy element miękiszu włóknistego zwykle składa się z więcej niż 3-4 komórek
miękiszowych ułożonych jedna nad drugą. W komórkach miękiszowych odkładane
są substancje mineralne w postaci pryzmatycznych kryształków. Strukturę pionową
współtworzą elementy wzmacniające w postaci grubościennych włókien.
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Fot.4. Obrazy mikroskopowe drewna angelim (Hymenolobium sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Strukturę poziomą tworzą niejednorodne promienie drzewne, zbudowane z różnych
typów komórek miękiszowych. Komórki stojące ułożone są w warstwach marginalnych,
po jednej „od góry i od dołu” promienia. W ścianach poprzecznych członów naczyń
występuje perforacja prosta, a na ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Drewno angelim ma budowę piętrową. Na przekroju stycznym widoczne jest
regularne ułożenie promieni drzewnych. Promienie te zbudowane są z 2-3-5 szeregów
komórek miękiszowych i składają się z kilkunastu warstw. Ich wysokość dochodzi
do 0,5 mm. W przypadku omawianego gatunku drewna na 1mm2 przekroju stycznego
odnajdziemy 2 piętra promieni drzewnych.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna angelim podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno bardzo ciężkie lub ciężkie
(klasa I lub II). Średnia gęstość w stanie powietrzno-suchym (drewno o wilgotności ok. 12%)
wynosi ok. 800 kg/m3. Drewno angelim charakteryzuje się niską wilgotnością punktu
nasycenia włókien (25%) oraz średnimi wartościami skurczów. Całkowity skurcz
objętościowy wynosi 10,2% co, według klasyfikacji zaproponowanej przez Monina (Krzysik
1978) pozwala zaliczyć je do drewna mało kurczliwego.
Z wysoką gęstością drewna związane są korzystne właściwości wytrzymałościowe.
Przykładowo średnia wytrzymałość na zginanie statyczne wynosi 119 MPa, a moduł
sprężystości mieści się w przedziale od 17,1 do 24,7 GPa. Omawiane drewno charakteryzuje
również wysoka twardość wynosząca 91 MPa (oznaczona metodą Janki na przekroju
poprzecznym).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna angelim (Hymenolobium sp. ).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
950 - 1200
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
790 – 810 – 840
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
750 - 800
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
25
Porowatość
C [%]
45
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,67
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,1 - 4,9 -5,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,8 - 8,3 – 9,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
61
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
57 - 62
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
104 – 119 - 134
Udarność
U [kJ/m2]
57 - 84 - 118
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
17,1 - 20,9 – 24,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
13,6
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
91
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie naturalne drewna angelim nie sprawia trudności, ryzyko powstawania
odkształceń i pęknięć jest niewielkie, a wiąże się to z dosyć niskimi wartościami skurczów.
Przy suszeniu sztucznym może pojawić się problem i w celu ograniczenia powstawania wad
desorpcyjnych należy stosować łagodne programy suszenia.
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W obróbce ręcznej i maszynowej należy stosować narzędzia o wysokiej jakości
(narzędzia wykonane ze stali hartowanych), które ze względu na pojawiające się znaczne
opory skrawania (lekko falisty układ włókien) wymagają częstego ostrzenia. Pomimo tych
trudności, po starannej obróbce wykańczającej, uzyskuje się gładkie i równe powierzchnie.
Wadą w trakcie przecierania i szlifowania tego drewna jest pył, który może wywoływać
objawy alergiczne – podrażnia drogi oddechowe. Z tego względu przy przecieraniu gatunków
z rodzaju Hymenolobium sp. nieodzowna jest praca w maskach ochronnych.
Łączenia za pomocą łączników metalowych (gwoździ i wkrętów) są bardzo trwałe,
wymagają jednak uprzednich nawierceń ze względu na wysoką twardość drewna
i niebezpieczeństwo rozłupania.
Drewno twardzieli jest umiarkowanie podatne na nasycanie środkami ochrony drewna
(podatność na nasycenie w skali czterostopniowej wynosi 2). Impregnacja ciśnieniowa
pozwala na nasycenie powierzchni drewna powyżej 6 mm, lecz nasycenie całego przekroju
zazwyczaj nie jest możliwe. Z uwagi na dość niską naturalną trwałość wobec grzybów jest
to często zabieg konieczny. Według danych, oznaczonych zgodnie z normami europejskimi,
pochodzących ze strony internetowej twardziel gatunków z rodzaju Hymenolobium sp. wobec
grzybów należy do 3 klasy (w skali pięciostopniowej), co oznacza drewno średnio trwałe.
Drewno angelim, niezabezpieczone odpowiednimi środkami impregnującymi, może być,
zatem narażone na rozkład przez grzyby, a także niszczącą działalność owadów. Omawiany
rodzaj drewna szczególnie podatny jest na destrukcyjne działanie termitów.
Ze względu na ograniczoną naturalną trwałość drewno angelim odnajduje
zastosowanie przede wszystkim pod zadaszeniem, gdzie jest w niedużym stopniu narażone na
działanie czynników atmosferycznych i biotycznych. Wykorzystuje się je do wyrobu stolarki
budowlanej, boazerii, schodów, a także w stolarstwie. Używane jest do wyposażenia
mieszkań jako materiał podłogowy. Za sprawą korzystnej charakterystyki właściwości
mechanicznych, z drewna omawianego gatunku wykonuje się podłogi w miejscach silnie
obciążonych (narażonych na intensywne użytkowanie). W gospodarstwach domowych,
za sprawą urozmaiconego rysunku, z drewna angelim wykonuje się również meble, elementy
toczone i drobne przedmioty użytkowe.
Odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym działaniem czynników
biologicznych i atmosferycznych może być stosowane w warunkach zewnętrznych.
Od niedawna drewno angelim cieszy się powodzeniem w małej architekturze ogrodowej
w postaci deski tarasowej i legarów.
W krajach pozyskania omawiany rodzaj drewna wykorzystywany jest m.in.
w konstrukcjach mostowych, budownictwie okrętowym (planki pokładowe i wyposażenie
kajut) a także w konstrukcjach przenoszących duże obciążenia, zarówno w warunkach
wewnętrznych jak i zewnętrznych.
Drewno z rodzaju Hymenolobium sp. jest szczególnie popularne w Holandii.
Architekci i wykonawcy bardzo często używają tego rodzaju drewna do wykańczania
obiektów, w postaci schodów, podłóg, okien, drzwi i elewacji. Te ostatnie zastosowania są
szczególnie narażone na niszczące działanie czynników atmosferycznych. Z tego względu
muszą być one impregnowane.
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