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Mahoń afrykański sapeli
(Entandrophragma cylindricum Sprague)
Nazewnictwo
Sapeli lub sapele to najczęściej stosowane nazwy drewna pozyskiwanego z drzew
(Entandrophragma cylindricum Sprague) z rodziny miodlowatych (Meliaceae). W obrocie
handlowym tym drewnem używa się również wielu innych określeń – przykładowe
przedstawione są w tabeli 1. Według opracowanej w Polsce normy branżowej BN-74/7112-05
dotyczącej oklein z drewna egzotycznego omawiany gatunek ma właśnie nazwę sapelli.
Wcześniej tak samo określano w naszym kraju drewno innego bardzo podobnego gatunku
(Entandrophragma candollei Harms).
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna sapeli (Entandrophragma cylindricum Sprague) według EN 13556:2003 oraz
w przypadku nazwy polskiej według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
mahoń afrykański sapeli, sapeli, sapele
Nazwa angielska
sapele
Nazwy francuskie
sapelli, abudikoro
Nazwa niemiecka
Sapelli
Nazwy stosowane w
sapele i ubileson w Nigerii, penkawa i penkwa w Ghanie, assié i diloto w
innych krajach:
Kamerunie, litaki w Zairze, m’boyo i undianuno w Kongo, muyovu w Ugandzie,
lifuti i undianuno w Angoli

Pozyskanie
Drzewa sapeli występują w lasach deszczowych w zachodniej i środkowej Afryce – od
Wybrzeża Kości Słoniowej, przez Ghanę i Nigerię do Kamerunu a nawet w Ugandzie
i Tanzani. Są to duże rośliny o wysokości do 45 m i średnicy pnia dochodzącej do 1 m
i więcej. Pnie są proste i do znacznej wysokości (15-25 m) pozbawione gałęzi. Ich kolejną
zaletą ułatwiającą przerób i zwiększającą wydajność materiałową jest bardzo regularny
cylindryczny kształt pnia, od którego pochodzi drugi człon nazwy łacińskiej gatunku
„cylindricum”.
Struktura
Budowa makroskopowa
Sapeli to gatunek twardzielowy. Drewno bielu o szerokości kilku centymetrów jest
żółtobiałe. Świeżo przetarta twardziel ma kolor różowo-cynamonowy i stopniowo ciemnieje
pod wpływem światła i zawartego w powietrzu tlenu do typowej dla drewna mahonii barwy
czerwono-brązowej. Przyrosty roczne są słabo rozróżnialne lub nie widoczne. Świeże drewno
ma intensywny cytrynowy zapach podobny do woni drewna cedrowego.
Charakterystyczną cechą drewna sapelli jest także pasiasty skręt włókien, doskonale
widoczny na przekroju promieniowym, na którym można również zaobserwować drobny
błyszcz tworzony przez wąskie promienie łyko-drzewne. Na pozostałych przekrojach
elementy te nie są widoczne. Rysunek drewna wzbogacają duże naczynia, które najlepiej
zarysowują się na przekrojach wzdłużnych w postaci drobnych wgłębień (rowków).
Na przekroju poprzecznym są słabiej widoczne, podobnie jak miękisz drzewny ułożony
w stycznie przebiegających pasmach.
Oprócz wymienionego, typowego dla mahonii pasiastego skrętu włókien, w drewnie
sapelli zdarza się ich bardziej złożony (zawiły) układ. Szczególnie poszukiwane i drogie jest
tzw. sapeli „pommelle” czyli sapeli ze sfalowanym układem włókien, dające bardzo
dekoracyjny rysunek.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna sapeli:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny.

Budowa mikroskopowa
Na obrazach mikroskopowych drewna sapeli granice przyrostów rocznych
są nierozróżnialne. W drewnie tym występują duże naczynia o średnicy od 0,09 do 0,20 mm
ułożone pojedynczo lub po 2-3 w przebiegających promieniowo zgrupowaniach. Człony
naczyń w ścianach poprzecznych mają perforacje proste i często wypełnione są brunatnoczerwoną wydzieliną. Charakterystyczną cechą drewna sapeli jest obecność miękiszu,
widocznego na przekroju poprzecznym w postaci szerokich pasm ułożonych w kierunku
stycznym (jaśniejsze obszary) lub na przekrojach wzdłużnych w postaci pasm biegnących
w kierunku wzdłużnym. Pionowe elementy struktury drewna uzupełniają włókna drzewne
o długości do 2 mm i średniej grubości ścian komórkowych.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna sapeli:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Poziomą strukturę drewna tworzą promienie łyko-drzewne o budowie niejednorodnej.
Promienie te zbudowane są z komórek miękiszowych dwóch rodzajów – co dobrze widać
na przekroju promieniowym. Komórki miękiszowe leżące tworzące środek promienia są od
„góry” i od „dołu” otoczone pojedynczą warstwą komórek miękiszowych stojących,
w których często występują pryzmatyczne kryształki węglanu wapnia.
Promienie łyko-drzewne są wielowarstwowe, 2-5 szeregowe, o kształcie wydłużonych
soczewek na przekroju stycznym. Promienie te nie tworzą tak regularnego, piętrowego układu
jak w mahoniach właściwych z rodzaju Swietenia, np. w araputandze.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyko-mechaniczne drewna sapelli przedstawiono
w tabeli 2. Gęstość omawianego drewna jest zbliżona do gęstości krajowego dębu, w stanie
absolutnie suchym (przy wilgotności 12%) wynosi ok. 650 kg/m3. Porowatość tego drewna
wynosi 59%, a wilgotność punktu nasycenia włókien 29 %. Drewno sapelli pod względem
wielkości skurczów prezentuje się nieco mniej korzystnie w porównaniu do mahoni
amerykańskich z rodzaju Swietenia czy mahoni afrykańskich z rodzaju Khaya. Skurcze te są
porównywalne ze skurczami drewna dębowego.
Drewno sapeli ma dobrą charakterystykę mechaniczną. Szczególnie korzystnie
wypada wytrzymałość na ściskanie (średnio 56MPa), wytrzymałość na zginanie statyczne
(średnio 114 MPa) oraz twardość (średnio 70 MPa). Ze względu na pasiasty skręt włókien
drewno to ma obniżoną wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien i moduł sprężystości
badany w tym samym kierunku anatomicznym.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna sapeli (Entandrophragma cylindricum Sprague) według
badań własnych i danych literaturowych (Galewski, Korzeniowski 1958, Wagenführ 2007).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
690 – 890 – 1065
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
510 – 650 – 750
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
490 – 620 – 720
Porowatość drewna
Co [%]
59
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
29
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,47
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,1 – 5,4 – 7,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,3 – 7,0 – 9,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
8,5 – 12,6 – 17,8
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
53 – 88 – 154
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
37 – 56 – 78
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
60 – 114 – 164
Udarność
U [kJ/m2]
25 – 70 – 100
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
10,0 – 13,9
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien w
Rc II [MPa]
5,5 – 8,5 – 12,0
płaszczyźnie promieniowej
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
65 – 76
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Sapeli suszy się stosunkowo szybko, jednak podczas tego procesu często powstają
pęknięcia desorpcyjne. Tarcica promieniowa jest zdecydowanie mniej podatna na wady
suszenia w porównaniu z tarcicą o przekrojach stycznych na płaszczyznach (mniej pęka
i mniej się paczy). Zalecane jest sezonowanie drewna sapeli.
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Typowe drewno sapeli jest dość łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej, jednak zawiły
lub sfalowany układ włókien może ją znacznie utrudnić. Przykładowo, przy piłowaniu lub
struganiu odchylone pod różnymi kątami włókna mają skłonność do przypadkowego
wyrywania lub odszczypywania przy krawędziach elementu. Przy przerobie takiego drewna
zaleca się stosowanie narzędzi o zredukowanym kącie natarcia poniżej 15o.
Drugim czynnikiem również utrudniającym przerób jest powstający pył, szczególnie
podczas szlifowania. Pył ten mimo przyjemnego cytrynowego zapachu działa jak silna tabaka,
podrażniając błony śluzowe. Może również wywoływać reakcje alergiczne skóry.
Mimo czasem zawiłego układu włókien sapeli daje się dobrze wygładzać i polerować.
Jest również łatwe w łączeniu łącznikami metalowymi (gwoździe, wkrętny) oraz klejami.
Według PN-EN 350:2016-10 naturalna trwałość twardzieli wobec grzybów (w skali
pięciostopniowej) wynosi trzy - co oznacza drewno średnio trwałe. Jest to drewno średnio
odporne na atak termitów. Obecność rozbudowanego miękiszu nieco obniża naturalną
trwałości drewna sapeli, ale jest ona zadawalająca również w środowisku wilgotnym, co
w powiązaniu z atrakcyjną barwą i rysunkiem daje wszechstronne zastosowanie.
Drewno to stosowane jest na konstrukcje i jako materiał wykończeniowy w postaci
elementów litych , klejonych i fornirów. Dzięki znacznej twardości i tym samym odporności
na ścieranie, wykonuje się z niego materiały podłogowe i schody (Kozakiewicz, Szkarłat
2003). Oprócz mebli gabinetowych i biurowych jest używane do wyrobu pudeł
rezonansowych instrumentów muzycznych np. pianin i gitar. Sapelli jest również materiałem
szkutniczym. Wykonuje się z niego cale kadłuby lub tylko części łodzi i jachtów.
Informacje uzupełniające
Gdy zaczęło brakować cenionych mahoni amerykańskich zaczęto poszukiwać
podobnych gatunków na innych kontynentach. Pod koniec XIX w. coraz trudniejsze
w zdobyciu i kosztowne w transporcie przez Atlantyk mahonie amerykańskie, zastąpiono
dostawami znanych już od XVIII wieku mahoni afrykańskich (gatunki z rodzaju Khaya
i warunkowo blisko z nimi spokrewnione gatunki z rodziny Entandrophragma, do których
należy sapeli).
Sapeli pod względem klasyfikacji jest spornym rodzajem drewna, bowiem w części
opracowań uważane jest za drewno mahoniopodobne (Sallenave 1955, Wagenführ, Scheiber
1985, Dzbeński 1998), a w innych zalicza się je do typowych mahoni afrykańskich (Wood
Database „Prospect” 1997, Helińska-Raczkowska 1999, Bartowski 2000). Za jednym
i drugim sposobem postrzegania tego drewna stoją rzeczowe argumenty. W drewnie sapeli
występuje rozbudowany miękisz, który tworzy na przekroju poprzecznym stycznie
przebiegające pasma. Takiego miękiszu nie posiadają mahonie właściwe z rodzaju Swietenia
oraz mahonie z rodzaju Khaya. Jednak sapeli ma barwę, pasiasty skręt włókien i budowę
piętrową podobnie jak mahonie „prawdziwe”.
Bardzo podobne do drewna sapeli są inne gatunki drewna pozyskiwane z drzew
z rodzaju Entandrphragma. Należą do nich: sipo (Entandrophragma utile Sprague), tiama
(Entandrophragma angolense C.DC) i kosipo (Entandrophragma candollei Harms).
Niewprawne oko może również pomylić drewno sapeli z mahoniami z rodzaju Khaya, np.
kaja (Khaya ivorensis A.Chev) lub z rodzaju Swietenia, np. araputanga (Swietenia
macrophylla King.)
Drewno z rodzaju Entandrophragma (głównie Entandrophragma candollei Harms)
było powszechnie stosowane w polskim przemyśle meblarskim - w dużych ilościach
sprowadzano je w latach siedemdziesiątych. Stanowiło ono wówczas tani i bardzo wydajny
surowiec o niespotykanych wśród rodzimych rodzajów drewna wymiarach.
Czerwonobrązowe meble z tamtego okresu z charakterystycznym „pasiakiem” można jeszcze
spotkać w wielu polskich domach.
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