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Owangkol (Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard)
Nazewnictwo
Owangkol to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Guibourtia ehie (A.Chev.)
J.Léonard (syn. Copaifera ehie A.Chev.) z rodziny motylkowatych (Fabaceae) z podrodziny
Caesalpinioideae. Oprócz owangkol do rodzaju Guibourtia należy 15 innych gatunków drzew
z czego 13 rośnie w Afryce, w tym bubinga (Guibourtia tessmanii J.Léonard) i mutenie
(Guibourtia arnoldiana J.Léonard). W tabeli 1 podano najczęściej używane określenia
handlowe wobec omawianego drewna z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN
13556:2005. W międzynarodowym zapisie gatunek ten ma czteroliterowe oznaczenie kodowe
GUEH. Drewno owangkol wymienione jest również w polskiej normie PN-D-97004:1999
dotyczącej oklein drewna pochodzącego z tropikalnej strefy klimatycznej (niestety opatrzone
nazwą łacińską zawierającą błąd).
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna owangkol (Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard) - wytłuszczonym drukiem
podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
owangkol, amazokue
Nazwy angielskie
ovangkol, black hyedua, shedua
Nazwy francuskie
ovangkol, Amazoué
Nazwy niemieckie
Ovengkol, Amazokue
Nazwy stosowane w amazokue, amazaue, whimawe na Wybrzeżu Kości Słoniowej, anokye, ehie, hyeduanini,
innych krajach:
hyedua w Ghanie, palissandro w Gwinei Równikowej, mongoy w Gabonie, guibourtia,
kaluk afuon w Nigerii, mozambique w USA

Pozyskanie
Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard występuje w zachodniej Afryce od Sierra Leone,
przez Wybrzeże Kości Słoniowej po północną Ghanę i środkową Nigerię oraz w środkowej
Afryce od Gwinei Równikowej po zachodni Gabon i Kongo. Omawiany gatunek najliczniej
występuje w Kamerunie, na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Liberii i Nigerii.
Wysokość dojrzałych drzew dochodzi do 30-45 m, a średnica w odziomku do ok. 0,5
– 0,9 m nie licząc napływów korzeniowych. Te ostatnie sięgają do wysokości ok. 2m.
Długość strefy bezsęcznej to około 20 – 25 m. Pień pokrywa gładka zielono-brązowa kora,
która wydziela przyjemny żywiczny zapach. Często pokrywają ja liczne porosty. Po
odłupaniu kory z drzewa wycieka żółtawy sok. Liście omawianego gatunku (całobrzegie,
owalne) są parzysto-pierzaste, o długości 5-10 cm i ułożone naprzemianlegle. Drobne kwiaty
zwykle są białe i prawie zupełnie pozbawione płatków. Płaskie owoce mają długość 4 – 6 cm
i szerokość 2,5 – 3,5 cm.
Owangkol było znanym drewnem eksportowym Gabonu i Gwinei Równikowej już w
połowie XX wieku. Przykładowo w 1965 roku eksport tego drewna z obu wymienionych
krajów wynosił po około 3,0 – 3,5 tys. m3.
Struktura
Budowa makroskopowa
Owangkol to gatunek twardzielowy (o silnie zabarwionej twardzieli) o strukturze
rozpierzchłonaczyniowej. Świeżo przetarte drewno ma nieprzyjemny ziemisty zapach, który
przy wysychaniu szybko zanika. Biel o szerokości ok. 4 - 7 cm jest początkowo żółtobiały.
W zleżałym drewnie pod wpływem światła zmienia się na szarobrązowy.
Barwa twardzieli jest uzależniona od warunków wzrostu drzewa i zmienia się od
żółtobrązowej do czekoladowo-brązowej z fioletowym odcieniem. Nie jest to jednolity
pastelowy kolor, bowiem obecne są ciemniejsze fioletowoczarne wąskie smugi.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna owangkol (Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Przyrosty roczne są widoczne dzięki obecności miękiszu terminalnego oraz
niewielkiej różnicy w zagęszczeniu naczyń (na początku każdego słoja jest ich więcej).
Naczynia na przekroju poprzecznym mają postać małych plamek jaśniejszych od otaczającej
tkanki drzewnej, a na przekrojach wzdłużnych drobnych, nieco sfalowanych linii, również
jasnych. Rysunek przekrojów wzdłużnych wzbogaca obecność promieni drzewnych. Na
przekroju stycznym mają postać drobnych, ciemniejszych kreseczek (na granicy
widzialności), zaś na przekroju promieniowym tworzą wyraźny błyszcz. Drewno owangkol
najczęściej zawiera różne formy układu włókien. Najczęściej włókna są sfalowane albo
skręcone w układzie gniazdowym lub pasiastym.
Podobnymi gatunkami pod względem wizualnym są: mutenie (Guibourtia arnoldiana
J.Léonard), bubinga (Guibourtia tessmanii J.Léonard), paldao (Dracontomelon dao (Blanco)
Merr. & Rolfe) i orzech włoski (Juglans regia L.).

Budowa mikroskopowa
Naczynia w drewnie owangkol rozmieszczone są głownie w zgrupowaniach po 2-3,
rzadziej pojedynczo lub czwórkami. W obrębie zgrupowań naczynia ułożone są jedno
za drugim w kierunku promieniowym. Na 1 mm2 przekroju poprzecznego drewna średnio
znajduje się około 5 naczyń. Średnica naczyń waha się od 0,11 do 0,16 mm (średnio wynosi
0,14 mm). Elementy przewodzące otacza miękisz paratrachealny skrzydełkowy przechodzący
w smugowy. Tworzą go komórki miękiszu włóknistego. Miękisz apotrachealny jest
rozproszony. W komórkach tych często występują kryształki związków mineralnych.
Pionowy system strukturalny współtworzą grubościenne włókna drzewne o długości od 0,70
do 1,63 mm (średnio o długości 1,22 mm).
W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta, a w ścianach
podłużnych brak jest zgrubień spiralnych. Światła tych komórek są wolne od wcistek ale
wypełniają złogi substancji niestrukturalnych. Promienie drzewne są jednorodne zbudowane z
jednego typu komórek miękiszowych (komórki miękiszowe leżące). Sporadycznie występują
promienie heterogeniczne (niejednorodne).
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Szerokość promieni jest zmienna tj. od 1 do 5 szeregów, przy czym większość z nich
to promienie 4-o szeregowe. Promienie są smukłe, zbudowane nawet z kilkudziesięciu (30 –
50) warstw komórek miękiszowych. Ich wysokość zwykle przekracza 0,4 – 0,6 mm, a może
nawet wynosić ponad 1,0 mm. Na 1 mm2 przekroju stycznego drewna mieści się od 4 do 8
promieni.
Średni udział objętościowy naczyń w strukturze drewna wynosi 16 – 21 %, miękiszu
ok. 13 %, włókien od 45 do 58 %, a promieni drzewnych 14 – 21 %. Elementy strukturalne
omawianego drewna nie tworzą budowy piętrowej.
a)

b)

c)

Fot.4. Obrazy mikroskopowe drewna owangkol (Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna owangkol podano
w tabeli 2. Omawiane drewno wyróżnia znaczna zmienność gęstości, uzależniona od
warunków wzrostu. Według sześciostopniowej skali Krzysika (1978) może być to drewno
umiarkowanie ciężkie (klasa III) do bardzo ciężkiego (klasa I). Średnia gęstość dla stanu
powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi 750 kg/m3. Omawiane
drewno charakteryzuje się niską (około 24 %) wilgotnością punktu nasycenia włókien.
Według czterostopniowej skali Monina (Krzysik 1978) jest to drewno średnio kurczliwe klasa 2. Omawiane drewno charakteryzuje się typową anizotropia skurczu. Stosunek
jednostkowego skurczu całkowitego w kierunku stycznym do analogicznego w kierunku
promieniowym wynosi ok. 2.
Odnotowany znaczny rozrzut wartości poszczególnych właściwości mechanicznych
drewna owangkol wynika z istotnego zróżnicowania gęstości tego materiału oraz częstej
obecności falistego układu włókien lub skrętu włókien. Przykładowo wytrzymałość na
zginanie waha się od 70 do 177 MPa, a wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien od 59
aż do 190 MPa. Nieprostoliniowy przebieg włókien pozytywnie wpływa na wytrzymałość na
ścinanie (16,7 MPa) i rozłupanie (0,7 MPa). Wysoka zmienność dotyczy również właściwości
dynamicznych (udarność waha się od 32 do 114 kJ/m2) i sprężystych (moduł sprężystości
waha się od 9,4 do 14,6 GPa). Według klasyfikacji drewna na podstawie twardości Janki,
podanej przez Krzysika (1978), owangkol należy do V klasy twardości (bardzo twarde).
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna owangkol (Guibourtia ehie (A.Chev.) J.Léonard).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1000 – 1100
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
700 – 800 – 910
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
660 – 750 – 880
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
24
Porowatość
C [%]
48 – 50
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,3 – 0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,1 – 4,2 – 5,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,0 – 8,1 – 9,6
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,3 – 13,3 – 14,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
59 – 121 – 190
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
3,3 – 3,9 – 4,6
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
68 – 83 – 98
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
70 – 123 – 177
Udarność
U [kJ/m2]
32 – 89 – 127
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
10,1 – 16,9 – 21,9
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
12,3 – 16,7 – 23,0
Wytrzymałość na rozłupanie
RŁ [MPa]
0,6 – 0,7 – 0,8
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
132 – 145 – 158
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie omawianego drewna przebiega powoli, ale bez większego ryzyka
powstawania pęknięć i silnych odkształceń desorpcyjnych. Do obróbki potrzebne są twarde
narzędzia (nie wystarczy stal szybkotnąca potrzebne są nakładki z węglików spiekanych).
Obróbkę tą dodatkowo utrudnia nieprostoliniowy przebieg włókien, co stwarza
niebezpieczeństwo powstawania wyrwań, dlatego np. przy struganiu zaleca się stosowanie
narzędzi o kącie natarcia do 15o.
Drewno owangkol po obróbce hydrotermicznej może być skrawane na okleiny.
Według normy PN-D-97004:1999 dla omawianego drewna wyróżnia się okleiny zwykłe,
pasiaste i kwieciste.
Drewno to dobrze się klei. Łącznie na gwoździe i wkręty wymaga wykonania
wcześniejszych nawierceń. Nie wskazane jest stosowanie łączników stalowych, bowiem
w kontakcie z żelazem wilgotne drewno owangkol mocno przebarwia się na kolor sinoczarny.
Pył powstający podczas obróbki nie ma właściwości podrażniających. Po obróbce
wykańczającej (szlifowanie, polerowanie) uzyskuje się gładkie, lśniące powierzchnie o
wysokich walorach dekoracyjnych, które można jeszcze podnieść stosując niematujące
powłoki lakiernicze.
Według PN-EN 350:2016-10 trwałość twardzieli owangkol wobec grzybów w skali
pięciostopniowej wynosi dwa co oznacza drewno trwałe. Strefa ta jest także rzadko
atakowana przez owady. Niestety wysoka zawartość wypłukiwanych przez wodę związków
niestrukturalnych nie zachęca do zastosowania
Intensywna kolorystyka i ciekawy rysunek wynikający z częstej obecności falistego
układu włókien sprawia, że omawiane drewno (w postaci elementów litych i oklein) jest
chętnie stosowane do wyrobu mebli w tym wysokiej klasy mebli gabinetowych. Z podobnych
względów drewno owangkol wykorzystywane jest do produkcji galanterii drzewnej, np.:
zabawki, rzeźby, elementy toczone, trzonki narzędzi. Wysoka twardość i tym samym
odporność na wgniecenie i ścieranie sprawia, że drewno to jest używane na podłogi i schody
w domach a także silnie użytkowanych pomieszczeniach publicznych, np.: pasaże handlowe,
korytarze biurowe, punkty bankowe.
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Czasem z drewna owangkol wykonuje się też również stolarkę otworową. Do
specjalistycznych zastosowań omawianego materiału należą łoża broni palnej, tradycyjne łuki
sportowe oraz ławy laboratoryjne (wysoka odporność na działanie kwasów).
Drewno owangkol ma też szczególne zastosowanie, a mianowicie jest używane do
wyrobu instrumentów muzycznych, najczęściej gitar. Pełni tu przede wszystkim funkcje
estetyczne, w mniejszym stopniu wpływając na barwę dźwięku (dźwięk jasny z wyraźną
górą). Z tego względu cenione jest drewno owangkol zawierające falisty układ włókien, który
podnosi walory wizualne. W gitarach klasycznych i akustycznych wykonuje się z tego
materiału tyły i boki korpusu, natomiast w gitarach elektrycznych często stanowi masyw
instrumentu. Czasem prostowłókniste drewno omawianego gatunku służy również do
wykonania elementów gryfu.
Owangkol w gitarach jest tańszym zamiennikiem drewna palisandrowego i jest
używane do produkcji niektórych modeli gitar takich wytwórców jak Yamaha z Japanii,
Taylor z USA, Esteve, Framus i Warwick z Niemiec oraz Alhambra z Hiszpanii.
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