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Amarelo (Euxylophora paraensis Huber.)
Nazewnictwo
Amarelo to polska, normowa nazwa handlowa drewna pozyskiwanego z drzew
Euxylophora paraensis Huber. z rodziny rutowatych (Rutaceae). Określenia stosowane wobec
omawianego drewna w różnych krajach z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN
13556:2005 zestawiono w tabeli 1. Nazwa handlowa pau amarelo w rejonie pozyskania
stosowana jest również wobec drewna z innych gatunków drzew np.: Plathymenia reticulata
Benth., Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud., Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Müll.
Agr, Chimaris borbata (Ducke) Brem., Vochysia bifalcata Warm., Vochysia haenkeana
(Spreng.) Mart. (Lorenzi 2000). Aby uniknąć nieporozumień należy żądać podania nazwy
łacińskiej oferowanego drewna.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna amarelo (Euxylophora paraensis Huber.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
Amarelo
Nazwy angielskie
pau amarelo, yellowheart, Brazilian satinwood
Nazwa francuska
pau amarelo
Nazwa niemiecka
pau amarelo
Nazwy stosowane w amarelo cetim, amaretao, limaorana, muirataua, pau amarelo, pau cetim, pequla
Brazylii
cetim

Pozyskanie
Naturalnym siedliskiem drzew Euxylophora paraensis Huber. są wiecznie zielone lasy
deszczowe, porastające Nizinę Amazonki. Amarelo to gatunek endemiczny, praktycznie
występujący w jednym ze stanów Brazylii – Pará.
Amarelo jest stosunkowo dużym drzewem osiągającym wysokość do 40,
rozpoznawanym po dużych liściach (o długości ok. 25 i o szerokości ok. 10 cm). Średnica
pnia w części odziomkowej dochodzi do 1,5 metra. U wyrośniętych drzew zwykle prosty pień
do 25 m wysokości pozbawiony jest gałęzi, po czym zaczyna się dość luźna korona. Pień
pokrywa szaro-brązowa, szorstka kora.
Struktura
Budowa makroskopowa
Amarelo to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Biel jest
wąski (od 3 do 5 cm) mało odróżniający się kolorystycznie od cytrynowo żółtej twardzieli,
która pod wpływem światła nieznacznie ciemnieje do barwy żółtobrązowej. Drewno to nie
wydziela żadnego charakterystycznego zapachu.
Przyrosty roczne są bardzo słabo widoczne – praktycznie można dostrzec je tylko
na przekroju poprzecznym i ewentualnie stycznym. Rysunek prostowłóknistego drewna
amarelo jest mało urozmaicony. Naczynia „wtapiają” się w tło pastelowej tkanki drzewnej,
a drobne promienie drzewne widoczne są tylko na przekroju promieniowym. Jednak drewno
amarelo bardzo często wykazuje zawiły układ włókien: od pasiastego po nieregularny. Dzięki
innemu współczynnikowi odbicia światła od ułożonych pod różnym kątem włókien uzyskuje
się ciekawy efekt wizualny.
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Fot. 1. Obrazy makroskopowe drewna amarelo (Euxylophora paraensis Huber.):
a) przekrój poprzeczny (element klejony), b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Euxylophora paraensis Huber. to typowy przedstawiciel gatunków egzotycznych
o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Naczynia na przekroju poprzecznym rozmieszczone
są pojedynczo lub w zgrupowaniach (po 3 – 4) ułożone w kierunku promieniowym. Ich
średnica wynosi od 0,07 do 0,14 mm. Średnia ilość naczyń na 1 mm2 przekroju poprzecznego
wynosi ok. 10. Naczyniom towarzyszy miękisz ubogi. Światła naczyń w drewnie twardzieli są
często wypełnione cienkościennymi wcistkami. Na przekroju poprzecznym można wyróżnić
komórki miękiszu inicjalnego (apotrachealnego). Pionową strukturę współtworzą średniej
grubości włókna.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna amarelo (Euxylophora paraensis Huber.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Na przekroju promieniowym widoczne są niejednorodne promienie drzewne
zbudowane z komórek miękiszowych leżących i stojących. Te ostatnie tworzą warstwy
marginalne. Występujące w promieniach komórki miękiszowe leżące w swoim wnętrzu
bardzo często zawierają mineralne wtrącenia w postaci pryzmatycznych kryształów.
W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta, a na ścianach
podłużnych brak jest zgrubień spiralnych. Omawiane drewno nie wykazuje budowy
piętrowej.
Na przekroju stycznym zwracają uwagę wąskie, głównie trzy- pięcioszeregowe
promienie drzewne. Promienie te są smukłe, zawierają 20 – 25 warstw komórek
miękiszowych.
Właściwości
Wybrane właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna amarelo podano w tabeli 2.
Według sześciostopniowej skali podanej przez Krzysika (1978) jest to drewno bardzo ciężkie
(klasa I). Średnia gęstość w stanie powietrzno – suchym (dla drewna o wilgotności ok.12%)
wynosi ok. 810 kg/m3. Wilgotność punktu nasycenia włókien jest dość niska (21%). Według
klasyfikacji Monina podanej przez Krzysika (1978) amarelo należy do drewna średnio
kurczliwego o małej skłonności do paczenia ze względu na niewielką anizotropię skurczu.
Stosunek skurczu w kierunku stycznym do skurczu w kierunku nie przekracza 1,5.
Wysoka gęstość drewna Euxylophora paraensis Huber. wpływa korzystnie na jego
właściwości mechaniczne. Przykładowo, średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
wynosi średnio 71 MPa, a wytrzymałość na zginanie aż 125 MPa. Omawiane drewno
charakteryzuje również wysoki moduł sprężystości rzędu 15,7 GPa.
Tabela 2. Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna amarelo (Euxylophora paraensis Huber.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
950 – 1000 – 1200
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
760 – 810 – 840
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
690
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
21
Porowatość
C [%]
64
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2 –0,4 – 0,6
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,7 – 6,1 – 6,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,5 – 7,2 – 7,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
13,1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
120
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
67 – 71 – 80
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
119 –125 – 132
Udarność
U [kJ/m2]
90
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
14,0 - 15,7 - 19,4
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
15,1 – 18,1
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
90 – 120
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Proces suszenia drewna amarelo powinien być prowadzony w sposób łagodny
ze względu na ryzyko powstawania pęknięć. Ponadto, omawiane drewno wykazuje skłonność
do paczenia się. Obróbka ręczna i maszynowa, ze względu na wysoką twardość, wymaga
stosowania dobrze przygotowanych narzędzi i użycia znacznych sił (wysokie opory
skrawania).
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Połączenia za pomocą wkrętów i gwoździ są trwałe, jednak, aby nie dopuścić
do rozłupania drewna, wymagają wcześniejszego nawiercania otworów. Drewno amarelo nie
sprawia trudności podczas klejenia i wykańczania powierzchni materiałami malarskolakierniczymi.
Według PN-EN 350:2016-10 twardziel drewna amarelo wobec grzybów należy
do klasy 1 (w skali pięciostopniowej), co oznacza drewno bardzo trwałe. Również wobec
termitów twardziel należy do drewna trwałego (najwyższa klasa). Jak wskazano w normie
powyższe dane oparte są o niewielką liczbę oznaczeń, wobec czego nie należy traktować
ich jako bezwzględnie pewne. Twardziel opisywanego drewna ze względu na zamkniętą
strukturę jest bardzo odporna w nasycaniu środkami ochrony drewna.
Amarelo o korzystnej charakterystyce technicznej oraz ciekawej kolorystyce znajduje
szerokie zastosowanie. W rejonie występowania drewno to wykorzystywane jest
w budownictwie wewnętrznym i zewnętrznym. W tym ostatnim również w konstrukcjach
wodnych np. mosty (na elementy nie stykające się bezpośrednio z gruntem i wodą)
lub pływających (szkutnictwo).
W postaci elementów litych lub oklein służy do produkcji wysokiej klasy mebli.
Drewno amarelo stanowi pożądany materiał na elementy podłogowe i schody.
Informacje uzupełniające
Drewno amarelo o niewątpliwie atrakcyjnej barwie jest uznawane za cenny materiał
w galanterii drzewnej. Chętnie stosowane jest do wykonywania niewielkich przedmiotów
użytkowych i artystycznych: trzonków narzędzi, rzeźb, ozdób a także instrumentów
muzycznych. Czasem w drewnie tym pojawia się szczególny, dekoracyjny układ włókien
podwyższający atuty wizualne (wyjątkowość surowca).

Fot.3. Drewno amarelo z dekoracyjnym układem włókien,

Kanarkowa barwa sprawia, że materiał ten stanowi ciekawe połączenie wraz
z ciemniejszym drewnem innych gatunków. Taki kontrast jest często wykorzystywany
w intarsjach. Przykład stanowi intarsja na fot. 6, w której zestawiono drewno amerelo
z drewnem orzecha czarnego. Specyficzna technika wykonania w połączeniu z różnym kątem
odbicia światła od elementów z zawiłym układem włókien pokrytych połyskującym lakierem
sprawia, że obrazek daje wrażenie trójwymiarowości.
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