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Tonkowiec wonny (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.)
Nazewnictwo
Tonkowiec wonny to gatunek drewna pozyskiwanego z drzew Dipteryx odorata
(Aubl.) Willd. z rodziny motylkowatych (Fabaceae). W literaturze spotykane są liczne
synonimy łacińskie tego gatunku, np.: Coumarouna odorata Aubl., Coumarouna tetraphylla
(Benth.) Aubl., Dipteryx tetraphylla Benth. Nazwy handlowe stosowane w różnych krajach
z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN 13556:2005 zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna tonkowca wonnego (Dipteryx odorata (Aubl.)Willd.) - wytłuszczonym drukiem
podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
tonkowiec wonny
Nazwa angielska cumaru
Nazwa francuska cumaru
Nazwa niemiecka Cumaru
Nazwy stosowane tonkabonne w Danii; bob tonka w Rosji; tonquin w Hiszpanii; almendrillo w Boliwii;
w innych krajach: cumaru ferro, cumaru, champanhe, cumarurana w Brazyli; sarrapia w Kolumbii i Wenezueli;
tonka bean, kumaru w Gujanie; gaiac de cayenne, tonka w Gujanie Francuskiej; charapilla,
shihuahuaco amarillo w Peru, koemaroe w Surinamie.

Pozyskanie
Drzewa Dipteryx odorata Aubl. Willd. są najczęściej spotykane na terenie wilgotnych
lasów równikowych na luźnym, żwirowym bądź też piaskowym podłożu. Stosunkowo szeroki
obszar występowania tych drzew obejmuje przede wszystkim tereny południowo-zachodniej
części Ameryki Południowej, od Wenezueli, Kolumbii przez Brazylię aż po Gujanę, Surinam
i Gujanę Francuską.
Pełnowartościowe drewno tonkowca wonnego pozyskuje się z dojrzałych drzew, które
w korzystnych warunkach wzrostowych, osiągają wysokość do 20-30 m przy średnicy pnia
od 0,5 do 0,7 m, a nawet dochodzącą do 1,1 m. Prosty pień o regularnym, cylindrycznym
kształcie nie tworzy rozbudowanych napływów korzeniowych, co ułatwia pozyskanie
i manipulację kłód.
Struktura
Budowa makroskopowa
Tonkowiec wonny to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej.
Tuż po ścięciu twardziel ma bardzo wyrazistą barwę koloru czerwono-brązowego
z jaśniejszymi, niekiedy żółto-brązowymi liniami naczyń. Pod wpływem czynników
atmosferycznych, m.in. promieniowania słonecznego intensywnie ciemnieje i przyjmuje kolor
rdzawo-brązowy. Drewno bielu, w porównaniu do ciemnej twardzieli, ma jaśniejsze
zabarwienie i szerokość do 2 – 3 cm. Przyrosty roczne na przekroju poprzecznym są bardzo
słabo odróżnialne lub w ogóle nie widoczne. Na przekroju tym widać „gołym okiem” również
jasne plamki równomiernie rozmieszczonych naczyń. Na przekrojach podłużnych elementy
te wyróżniają się w postaci nieco ciemniejszych cienkich kresek.
W drewnie tym występuje nieregularny układ włókien, czasem nawet zawiły.
Niezależnie od układu włókien charakterystycznym elementem tworzącym rysunek drewna
tonkowca wonnego jest budowa piętrowa delikatnie zarysowana na przekroju stycznym
w postaci równomiernie rozmieszczonych rzędów promieni drzewnych.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna tonkowca wonnego (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno tonkowca wonnego ma typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego
ze strefy tropikalnej. Naczynia rozmieszczone są równomiernie, zazwyczaj pojedynczo lub
w zgrupowaniach po 2 – 3 nie tworząc większych struktur. Średnica naczyń wynosi od 0,10
do 0,25 mm. Na 1 mm2 przekroju poprzecznego znajduje się od 5 do 10 tych elementów.
Naczyniom towarzyszy ubogi miękisz paratrachealny, czasem przyjmujący układ
skrzydełkowy jednostronny. Dominującym elementem struktury tego gatunku są
grubościenne włókna o długości od 0,11 do 0,24 mm, które układają się w dość regularnych
promieniowych rzędach.
a)

b)
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Fot.3. Obrazy mikroskopowe drewna tonkowca wonnego (Dipteryx odorata (Aubl.)Willd.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Promienie drzewne są niejednorodne, przede wszystkim jednoszeregowe rzadziej
dwuszeregowe, składające się głównie z komórek miękiszowych leżących, w których wnętrzu
bardzo często obecne są mineralne wtrącenia w postaci pryzmatycznych kryształów.
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Charakterystyczną cechą tonkowca wonnego, zauważalną także gołym okiem, jest
regularna budowa piętrowa widoczna po układzie promieni drzewnych, rozmieszczonych
równomiernie w poziomych rzędach na przekroju stycznym. W przypadku omawianego
gatunku na 1 mm2 przekroju stycznego odnajdziemy 2 piętra promieni drzewnych.
Bardzo podobnym do tonkowca wonnego (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.)
gatunkiem jest Dipteryx alata Vogel. Różnica w budowie mikroskopowej polega na tym,
że w drewnie Dipteryx alata Vogel znajduje się miękisz skrzydełkowy, niekiedy
przechodzący w skrzydełkowo-smugowy.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna tonkowca
wonnego podano w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno ciężkie
(klasa I). Średnia gęstość w stanie powietrzno-suchym (drewno o wilgotności ok. 12%)
wynosi ok. 1080 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się niską wilgotnością punktu
nasycenia włókien (około 22%) oraz średnimi wartościami skurczów. Całkowity skurcz
objętościowy wynosi około 13,5% co, według klasyfikacji zaproponowanej przez Monina
(Krzysik 1978) pozwala zaliczyć je do drewna średnio kurczliwego.
Wysoka gęstość tonkowca wonnego wpływa korzystnie na jego właściwości
mechaniczne. Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi ok.
70-105 MPa, a średnia wytrzymałość na zginanie statyczne aż 170 MPa. Podobnie moduł
sprężystości omawianego drewna plasuje się na wysokim poziomie (przedział od 16,2 do 18,3
GPa). Twardość Janki na przekroju poprzecznym wynosi średnio 130 MPa.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna tonkowca wonnego (Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1280
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
1080
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
910
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
22
Porowatość
C [%]
39
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,56
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,4 – 5,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,7 - 8,4
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
13,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
124
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
70 - 105
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
170
Udarność
U [kJ/m2]
59 – 80 – 118
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
16,2 - 18,3
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
16,9 – 22,4
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
130
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Obróbka tonkowca wonnego sprawia trudności z powodu częstej obecności zawiłego
układu włókien, a także wysokiej gęstości i twardości. Skrawanie i cięcie wymagają
stosowania specjalistycznych narzędzi. Pomimo tego, po obróbce wykańczającej, uzyskuje się
gładkie i równe powierzchnie, przy czym nie odnotowano szkodliwego oddziaływania pyłu
drzewnego.
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Suszenie, jeśli przeprowadzane jest w sposób naturalny, przebiega stosunkowo wolno.
Problem pojawia się przy suszeniu sztucznym, bowiem drewno wykazuje wówczas tendencje
do pękania. W celu ograniczenia powstawania wad desorpcyjnych należy, przy suszeniu
sztucznym, stosować łagodne programy suszenia. Tonkowiec wonny jest dość łatwy
do łączenia za pomocą wkrętów, ale po wcześniejszym nawierceniu otworów.
Drewno to dzięki obecności związków oleistych w swojej strukturze, stosunkowo
wolno wymienia wilgoć z otoczeniem. Także z tego względu uważane jest za drewno stabilne
wymiarowo. Ponadto zawartość związków oleistych, jest jednym z czynników wpływających
na wysoką naturalną trwałość, dającą bardzo dobrą odporność na korozję biologiczną
i atmosferyczną. Według PN-EN 350:2016-10 twardziel drewna omawianego gatunku wobec
grzybów należy do klasy 1 (w skali pięciostopniowej), co oznacza drewno bardzo trwałe.
Również wobec termitów twardziel należy do drewna trwałego (najwyższa klasa).
Przykładem potwierdzającym wysoką naturalną trwałość drewna tonkowca wonnego mogą
być podkłady kolejowe eksploatowane w klimacie tropikalnym w suchej ziemi, które bez
impregnacji spełniają wymagania użytkowe od 10 do ponad 20 lat.
Wysoką naturalną trwałość drewna tonkowca potwierdzają również badania
starzeniowe wykonane na WTD SGGW w Warszawie. Proces przyspieszonego starzenia (110
cykli – odpowiednik 10-letniej pracy drewna w warunkach zewnętrznych w klimacie
umiarkowanym typowym dla nizin środkowo-europejskich) powoduje spadek gęstości
drewna tonkowca wonnego o 7%. Również wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien ulega
obniżeniu i to o 29%. Mimo to są to zmiany zdecydowanie mniejsze w porównaniu
do drewna krajowego, np. dębu.
Wysoka gęstość drewna i obecność wcistek (zaczopowane naczynia) utrudniają
impregnację. Drewno tonkowca wonnego praktycznie nie wchłania impregnatów. Podatność
na nasycanie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 4, co oznacza,
że wnikanie w powierzchnie jest minimalne – do głębokości nie większej niż 3 mm.
Ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne drewno tonkowca wonnego
wykorzystywane jest do wyrobu trzonków narzędzi, elementów toczonych, a w budownictwie
portowym jako zderzaki w dokach oraz odbijacze w barkach. Ze względu na właściwości
samosmarowne może być wykorzystywane w postaci części maszyn jako panwie łożysk, koła
zębate oraz wały. Dzięki wysokiemu modułowi sprężystości z powodzeniem stosowane jest
w konstrukcjach przenoszących duże obciążenia. W szkutnictwie, za sprawą wysokiej
naturalnej trwałości znalazło zastosowanie w elementach konstrukcji łodzi oraz jako materiał
do wykańczania pokładów. W gospodarstwach domowych z tonkowca wonnego wykonuje
się podłogi i schody oraz boazerię i elementy mebli łazienkowych. Od niedawna omawiany
gatunek drewna cieszy się również powodzeniem jako materiał stosowany na zewnątrz
w postaci: deski tarasowej, ogrodzeń i bram.
Informacje uzupełniające
Nazwa gatunku tonkowiec wonny pochodzi od czarnych i pomarszczonych owoców
tzw. fasoli tonka słodkich w smaku i o wyraźnej aromatycznej woni. Przez wiele lat eksport
fasoli tonka odgrywał ważną rolę w międzynarodowym handlu Brazylii i Wenezueli. Obecnie
ma jeszcze znaczenie tylko w Wenezueli.
Z drewna tonkowca wonnego, jego owoców i liści w kulturze dawnych ludów
zamieszkujących Ameryką Południową i Środkową, przygotowywano różne wywary mające,
według ich wierzeń, dawać szczęście osobie spożywającej (prawdopodobnie chodziło tu
o efekty halucynogenne). W przeszłości liście z dodatkiem kory używane były także jako
produkt tytoniowy. Bardziej współcześnie z fasolek tonka pozyskiwano (ekstrahowano)
kumarynę. Kumaryna (nazwa tego związku pochodzi od słowa cumarú z języka Indian Tupi)
była stosowana, ze względu na walory zapachowe przypominające wanilię, migdały,
cynamon i goździki, jako składnik produktów spożywczych, głównie cukierniczych.
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W 1978 roku w USA zakazano jej używania, ponieważ udowodniono, że w zbyt
dużych ilościach ma niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi (może powodować m.in. choroby
wątroby i nerek). Obecnie kumaryna używana jest przy produkcji lekarstw, np.: stanowi jeden
ze składników leków przeciwzakrzepowych. Inne substancje pozyskiwane z owoców np.
olejki eteryczne stosowane są w przemyśle perfumeryjnym i kosmetycznym.
W krajach pozyskania tonkowca wonnego, oprócz wcześniej wymienianych
zastosowań, „fasolki tonka” są używane do wytwarzania oryginalnych ozdób, instrumentów
muzycznych i przedmiotów o symbolice religijnej.
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