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Didelocja (Didelotia brevipaniculata J. Léonard)
Nazewnictwo
Didelocja to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Didelotia brevipaniculata J.
Léonard) z rodziny motylkowatych (Fabaceae) lub brezylkowatych (Caesalpiniaceae) –
według różnych opracowań brak tu zgodności. Sam rodzaj Didelotia liczy 11 gatunków.
W tabeli 1 podano najczęściej używane określenia handlowe wobec omawianego drewna
z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN 13556:2005. Dawniej, a nawet obecnie zdarza
się, że drewno didelocji jest oferowane i sprzedawane wspólnie z innymi gatunkami drzew
z rodzaju Didelocja (Didelotia idae Oldeman de Witt & J.Léonard, Didelotia africana
Baillon, Didelotia letouzeyi Pellegrin) pod jedną wspólną nazwą gombe.
Tabela 1. Nazwy handlowe drewna didelocji (Didelotia brevipaniculata J. Léonard) - wytłuszczonym drukiem
podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
didelocja
Nazwa angielska
didelotia
Nazwa francuska
toubauaté
Nazwa niemiecka
Tabouate
Nazwy stosowane w timba w Sierra Leone, bondu, sapo, woronggbonch w Liberii, broutou na Wybrzeżu
innych krajach:
Kości Słoniowej, ekop-gumbe, ekop-zing, rouge, gombe w Kamerunie, angok w
Gabonie

Pozyskanie
Didelotia brevipaniculata J. Leonard występuje w środkowej i zachodniej części
Afryki, a dokładniej na obszarze gwinejsko-kongijskim oraz częściowo sudańsko-zambijskim
w takich krajach jak Gabon, Kamerun, Liberia czy Wybrzeże Kości Słoniowej. Drzewa
omawianego gatunku rosną na różnych wysokościach tj. od nadbrzeżnych lasów nizinnych
i lasów zalewowych w dolinach rzek po lasy wyżynne a nawet górskie. Ich wyróżnialną cechą
są charakterystyczne liście.
W sprzyjających warunkach didelocja osiąga wysokość od 30 do 50 m. Pień jest
najczęściej prosty i cylindryczny o średnicy w odziomku od 0,8 do 1,5 m (wymiar
z pominięciem napływów korzeniowych). Stosunkowo cienka kora ma barwę szarozieloną,
delikatnie łuszczy się i odpada płatami.
Struktura
Budowa makroskopowa
Didelocja to gatunek rozpierzchło-naczyniowy, o zabarwionej twardzieli. Twardziel
ma jednolitą barwę różowo-brązową do brązowej czasem z odcieniem zielonkawym
do oliwkowego na granicy z bielem. Biel jest wyraźnie jaśniejszy, biało-różowy o szerokości
do 5 centymetrów.
Świeżo przetarte drewno wydziela dość nieprzyjemny, ziemisty zapach, który szybko
zanika. Przyrosty roczne są słabo widoczne i to jedynie na przekroju poprzecznym lub
w ogóle nie rozróżnialne makroskopowo. Duże naczynia na przekroju poprzecznym mają
postać małych otworków z jasną otoczką, a na przekrojach wzdłużnych drobnych rowków,
ciemniejszych od otaczającej tkanki drzewnej.
Drewno to ma pasiasty układ włókien i budowę piętrową. Pasy (o szerokości 1-2 cm)
z mocno odchylonymi włóknami widoczne są na przekroju promieniowym. Na przekroju
stycznym promienie drzewne tworzą pasemka (piętra) przebiegające prostopadle do kierunku
włókien, na przekroju promieniowym przyjmują postać drobnego błyszczu, a na poprzecznym
nie są widoczne.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna didelocji (Didelotia brevipaniculata J. Léonard):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Naczynia rozmieszczone są równomiernie na przekroju poprzecznym drewna zwykle
pojedynczo lub w grupach po 2-3. Czasem naczynia tworzą większe struktury układając się w
skośnie przebiegające rzędy (linie pod kątem ok. 45o do kierunku promieniowego).
Przeciętnie na 1 mm2 przekroju poprzecznego występuje od 2 do 6 naczyń. Średnica naczyń
waha się od 0,18 do 0,25 mm. Wnętrza tych komórek często wypełnione złoto-brązowymi
złogami substancji niestrukturalnych, natomiast brak w nich wcistek. Naczyniom towarzyszy
miękisz otoczkowy, czasem przyjmujący formę skrzydełkową. W wielu komórkach miękiszu
drzewnego znajdują się duże, pojedyncze kryształki związków mineralnych.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna didelocji (Didelotia brevipaniculata J. Léonard):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta, a w ścianach
podłużnych brak jest zgrubień spiralnych. Pionową strukturę drewna współtworzą włókna
o długości w przedziale 0,9 – 2,0 mm. Uzupełnieniem jest miękisz włóknisty. Są to zespoły
4-6 komórek miękiszowych ułożonych jedna nad drugą. Promienie drzewne są złożone
z różnych typów komórek miękiszowych (są niejednorodne). Komórki miękiszowe stojące
zwykle tworzą warstwy marginalne promieni.
Promienie drzewne składają się z najczęściej z 7-12 warstw komórek miękiszowych.
Najczęściej są to promienie 1 szeregowe, rzadziej 2 szeregowe. Promienie te rozmieszczone
są w regularnych piętrach, co odróżnienia omawiany gatunek od drewna gombe
(np. Didelotia idae Oldeman de Witt & J.Léonard).
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna didelocji podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno umiarkowanie lekkie
(klasa IV) do umiarkowanie ciężkiego (klasa III). Średnia gęstość dla stanu powietrznosuchego (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi 600 kg/m3. Korzystną cechą jest
niewielka anizotropia skurczu (stosunek jednostkowego skurczu całkowitego w kierunku
stycznym do analogicznego w kierunku promieniowym nie przekracza wartości 1,5). Według
czterostopniowej skali Monnina (Krzysik 1978) jest to drewno średnio kurczliwe (klasa 2) –
średni skurcz objętościowy wynosi 12,7 %.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna didelocji (Didelotia brevipaniculata J. Léonard) według
badań wykonanych w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna WTD, SGGW w Warszawie (np. Kowalik
2008) oraz danych literaturowych, np. USDA Forest Service (www2.fpl.fs.fed.us)
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
750 – 800 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
590 – 600 – 630
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
560 – 570 – 600
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
32
Porowatość
C [%]
62
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,7 – 0,8 – 0,9
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,8 – 5,0 – 6,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,6 – 7,3 – 8,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,2 – 12,7 – 13,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
31 – 43 – 54
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
34 – 40 – 48
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
87 – 99 – 128
Udarność
U [kJ/m2]
31 – 49 – 76
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,2 – 12,2 – 12,9
Wytrzymałość na ścinanie
Rc II [MPa]
9,4 – 12,8 – 14,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
35 – 47 – 48
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obecność pasiastego skrętu włókien wpływa negatywnie na większość właściwości
mechanicznych drewna didelocji, a w szczególności na wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż
włókien. Średnia wartość tej wytrzymałości (43 MPa) jest porównywalna z średnią
wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien (40 MPa) i zdecydowanie niższa od średniej
wytrzymałości na zginanie statyczne (99 MPa). Naprzemiennie odchylone włókna utrudniają
ścięcie drewna (średnia wytrzymałość na ścinanie wynosi 12,8 MPa) ale jednocześnie
obniżają właściwości dynamiczne (średnia udarność wynosi 49 kJ/m2).
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Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna didelocji jest dość wolne (należy stosować łagodniejsze programy
suszenia ze względu na niebezpieczeństwo powstawania pęknięć). Sezonowanie tarcicy
powinno odbywać się w dokładnie ułożonych, przewiewnych sztaplach.
Obróbka ręczna i maszynowa nie sprawia większych trudności, jednak ze względu
na obecność związków mineralnych (pryzmatyczne kryształki w niektórych komórkach
miękiszowych) zaleca się narzędzia z nakładkami z węglików spiekanych. Przy ich
właściwym doborze już przy struganiu uzyskuje się gładkie powierzchnie, pod warunkiem
wolnego prowadzenia materiału (odchylone naprzemiennie włókna mogą ulegać wyrywaniu).
Podczas obróbki suche drewno nie wydziela zapachu, a powstający pył nie ma właściwości
podrażniających. Po obróbce hydrotermicznej omawiane drewno wykazuje średnią podatności
na gięcie, ale dobrze się skrawa płasko i obwodowo. Dzięki w łatwości w klejeniu płaty
łuszczki są używane do produkcji sklejki. Lite drewno dobrze się szlifuje i poleruje oraz
przyjmuje środki malarsko-lakiernicze. Łączenie elementów za pomocą gwoździ i wkrętów
wymaga wykonania uprzednich nawierceń.
Do wad drewna didelocji należy jego niska naturalna trwałość. Nawet twardziel wobec
grzybów jest nietrwała – według PN-EN 350:2016-10 w skali pięciostopniowej wynosi
cztery. Trwałość tą można podnieść przez impregnację. Podatność na nasycanie drewna
twardzieli didelocji wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 3, co oznacza
że nasycanie ciśnieniowe przez 3 – 4 godziny powoduje wnikanie w powierzchnie boczne
na głębokość nie większą niż 3 - 6 mm.
Omawiane drewno znajduje zastosowane przede wszystkim we wnętrzach budynków.
Ze względu na dekoracyjny rysunek w postaci litej i oklein jest używane w meblarstwie.
Ponadto wykonuje się z niego ozdobne listwy, balustrady, poręcze a także podłogi, boazerie,
panele ścienne i kasetony. Dopełnieniem wystroju wnętrz może być wykonana z tego
materiału stolarka otworowa. Drewno didelocji dobrze się toczy i rzeźbi, dzięki czemu
wykonuje się z niego ozdobne ornamenty, ramy obrazów, toczone stojaki i trzonki a także
inne wyroby artystyczne. Materiał ten nie ma zapachu i nie zawiera szkodliwych substancji,
dzięki czemu jest stosowany do produkcji zabawek i modeli oraz opakowań używanych także
do artykułów spożywczych.
Informacje uzupełniające
Sprawa nazewnictwa drewna didelocji jest nadal dość skomplikowana. Według
terminologii angielskojęzycznej zawartej w normie EN 13556:2003 omawiany gatunek
Didelotia brevipaniculata J. Léonard jest wprawdzie wymieniony oddzielnie,
ale ze zgrupowanymi łącznie trzema innymi gatunkami Didelotia idae Oldeman de Witt &
J.Léonard, Didelotia africana Baillon, Didelotia letouzeyi Pellegrin, ma tą samą nazwę
angielskojęzyczną didelotia. Według francuskiego opracowania CIRAD (Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement tropix.cirad.fr/afr/GOMBE.pdf) wymienione wyżej cztery gatunki zostały połączone w jeden
rodzaj drewna pod wspólną nazwą gombe. W niemieckojęzycznym atlasie (Wagenführ 2007)
za gombe uznane jest tylko drewno pozyskane z drzew Didelotia africana Baildon, natomiast
pozostałe gatunki wymienione są jako podobne i opatrzone innymi nazwami: sapo - Didelotia
brevipaniculata J. Leonard, bondu - Didelotia idae Oldeman de Witt & J.Léonard, gombé lub
angok - Didelotia letouzeyi Pellegrini. Po części potwierdza to informacja zawarta na stronach
internetowych amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA Forest Service
Forest Products Laboratory - www2.fpl.fs.fed.us/…) gdzie Didelotia brevipaniculata J.
Leonard figuruje pod nazwą handlową sapo. W bazie tej pozostałe gatunki nie są
uwzględnione. W polskojęzycznym opracowaniu (Bartowski 2006) połączone są we wspólnej
charakterystyce tylko dwa gatunki Didelotia idae Oldeman de Witt & J.Léonard i Didelotia
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letouzeyi Pellegrini, przy czym pierwszy z nich określony jest jako drewno gombe a drugi
jako bondu. Według zatwierdzonej i obowiązującej obecnie polskiej nomenklatury (wg. PNEN 13556:2006) gatunek Didelotia brevipaniculata J. Leonard ma przyjętą nazwę didelocja
(zastosowaną również w niniejszym artykule), a trzy pozostałe mogą być zamiennie
nazywane didelocja lub gombe. Za pełnym odróżnieniem drewna didelocji od gombe
przemawia obecna w tym pierwszym wyraźna budowa piętrowa (, która wpływa istotnie na
jego rysunek. W drewnie gombe budowy piętrowej nie ma.
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