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Garapa (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride)
Nazewnictwo
Garapa to drewno pozyskiwane z gatunku wiecznie zielonych drzew Apuleia
leiocarpa (Vog.) Macbride z rodziny brezylkowatych (Caesalpiniaceae). Nazwa łacińska ma
liczne synonimy, np. Apuleia praecox Mart., Apuleia molrais (Spruce ex Bantham) Gleason,
Apoleya leiocarpa (J. Vogel) Gleason, Leptolobium leiocarpum J. Vogel, Apuleia molaris
Spruce ex Bantham. W rejonie naturalnego występowania tych roślin (Ameryka Południowa)
używa się wielu innych określeń. W tabeli 1 podano najczęściej używane nazwy handlowe
wobec tytułowego gatunku drewna. Drewno to nie zostało uwzględnione w normie PN-EN
13556:2005. Proponowany kod handlowy to APLE.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna garapa (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride) – wytłuszczonym drukiem podano
najbardziej popularne nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwy polskie
garapa, grappa
Nazwa angielska
garapa
Nazwa francuska
grapia
Nazwy niemieckie Garapa, Grapia
Nazwy stosowane
amarelao, barajuba, ferro, garapa, geme-de-ovo, grapia, jatai-amarelo, muirajuba,
w innych krajach:
muirataua w Brazylii; ibira-pere w Argentynie; cobre w Kolumbii; grapia, yvira-pere w
Paragwaju; ana w Peru; gateado i mapurite w Wenezueli;

Pozyskanie
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride naturalnie występuje w Ameryce Środkowej
i Południowej m. in. w Brazylii, Paragwaju, Boliwii i północno-wschodniej części Argentyny.
Drzewa te preferują okresowo zalewane lasy tropikalne, szczególnie w dorzeczu Amazonki
i u wybrzeża Atlantyku.
Drzewa garapa osiągają wysokość do 25 - 35 m i średnicę w odziomku
ok. 0,6 – 0,9 m. Pnie drzew są zwykle proste, cylindryczne, zwykle pozbawione gałęzi
do znacznych wysokości i wzmocnione u podstawy napływami korzeniowymi. Pokrywa
je stosunkowo cienka, szaro-brązowa, szorstka, łuszcząca się kora. Roślina ta wytwarza liście
nieparzystopierzaste, złożone z 5 – 11 listków (nieco podobne do liści robinii) o długości
od 5 do 13 cm. Białe drobne kwiaty zebrane w wiechy pojawiają się na końcach gałęzi.
Owocami są pojedyncze skrzydlaki zawierające od 1 do 3 nasion.
Struktura
Budowa makroskopowa
Garapa to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Drewno części
bielastej, o szerokości zwykle nie większej niż 5 - 11 cm, po wyschnięciu ma barwę
jasnożółtą. Ciemniejsze drewno twardzieli tuż po przetarciu jest kanarkowo żółte, a pod
wpływem światła i tlenu zawartego w powietrzu przybiera pomarańczowo-słomkowy
(miodowy) odcień. Słabo widoczne przyrosty roczne można dostrzec jedynie na przekroju
poprzecznym.
Na wszystkich przekrojach anatomicznych widoczne są drobne naczynia. Naczynia te
na przekrojach podłużnych widoczne są w postaci ciemniejszych kresek. Rysunek drewna
uzupełniają niewielkiej wielkości promienie drzewne ułożone regularnie w równych piętrach,
co widoczne jest na przekroju stycznym. Na przekroju promieniowym mają one postać
drobnego, delikatnego błyszczu. W przypadku drewna garapa, często występuje
nieprostoliniowy układ włókien. Drewno nie wydziela żadnego charakterystycznego zapachu,
ale zawiera dużo związków niestrukturalnych.
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Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna garapa (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride) tuż po struganiu: a) przekrój
poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Widoczne na przekroju poprzecznym naczynia rozmieszczone są równomiernie:
rzadziej pojedynczo, częściej w zgrupowaniach po 2 - 3 tworząc w ich obrębie promieniowe
rzędy. Średnica naczyń waha się od 0,07 do 0,12 mm. Na 1 mm2 przekroju poprzecznego
znajduje się średnio 20 - 30 naczyń. Światła naczyń w drewnie twardzieli są często
wypełnione złogami substancji niestrukturalnych. Naczynia częściowo otoczone
są komórkami miękiszowymi (jest to miękisz skrzydełkowy jednostronny przechodzący w
smugowy). Strukturę pionową drewna współtworzą krótkie włókna o długości od 0,6 do
0,9 mm. Nieliczne jamki występują na ich ścianach promieniowych.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna garapa (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride): a) przekrój poprzeczny, b)
przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Na przekroju promieniowym widoczne są niejednorodne promienie drzewne. Komórki
miękiszowe stojące tworzą pojedyncze warstwy marginalne, a komórki miękiszowe leżące
warstwy wewnętrzne promieni. Zdarzają się też nieliczne promienie jednorodne nie
zawierające komórek stojących. W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje
perforacja prosta, a na ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Uzupełnieniem struktury są promienie drzewne. Są to promienie dwu- lub
trzyszeregowe zawierające od 10 do 13 warstw komórek miękiszowych. Promienie te wraz
z członami naczyń i komórkami miękiszowymi tworzą wyraźną budowę piętrową. Na 1 mm
przekroju stycznego mieszczą się 3-4 piętra promieni. W niektórych komórkach
miękiszowych znajdują się pojedyncze kryształki związków mineralnych w tym krzemionki.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna garapa podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali gęstości drewna podanej przez Krzysika (1978),
drewno to zalicza się do ciężkiego (II klasa). Średnia gęstość w stanie powietrzno suchym
(drewno o wilgotności ok. 12 %) wynosi 790 kg·m-3. Omawiane drewno charakteryzują
średnie wielkości skurczów. Według podanej przez Krzysika (1978) klasyfikacji Monina,
drewno garapa należy do drewna średnio kurczliwego (średni skurcz objętościowy wynosi
ok. 12 %).
Z wysoką gęstością drewna związane są korzystne właściwości wytrzymałościowe.
Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi ok. 65 MPa,
a wytrzymałość na zginanie statyczne ok. 120 MPa. Podobnie moduł sprężystości drewna
garapa kształtuje się na poziomie – ok. 14,1 GPa. Na przekroju poprzecznym twardość Janki
wynosi ok. 75 MPa.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna garapa (Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbride)
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg·m-3]
1410
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg·m-3]
790 - 830
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg·m-3]
705
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
22
Porowatość
C [%]
41
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,2 – 4,4
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,4-7,5 – 8,5
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
10,6 – 12,0 – 13,6
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
131
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
56 – 65 – 70
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
116 – 120 - 130
Udarność
U [kJ/m2]
68
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,1 – 14,1 – 15,9
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
5,6
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
75
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12 %)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna garapa powinno przebiegać wolno ze względu na ryzyko powstania
odkształceń i pęknięć. Z tego powodu przy suszeniu konwekcyjnym zaleca się łagodne
programy suszenia w temperaturze 47-58 oC i niskim gradiencie wilgotności (ok. 5 %).
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Drewno garapa jest dość łatwe w obróbce maszynowej, nie sprawia trudności podczas
piłowania, frezowania, polerowania i wykańczania środkami malarsko-lakierniczymi.
Trudności nie przysparza również wykonywanie złączy klejowych oraz za pomocą gwoździ
i wkrętów. Obróbkę ręczną utrudnia gęstość materiału.
Według kryteriów ATIBT (L’Association Technique Internationale des Bois
Tropiceaux) zgodnych z PN-EN 350:2016-10, twardziel drewna należy do 3 klasy trwałości
wobec grzybów (w skali pięciostopniowej), co oznacza, że jest średnio trwała. Podobnie
w przypadku odporności na atak termitów omawiane drewno ma klasę M (średnio trwałe).
Z uwagi na dość niską naturalną trwałość wobec grzybów i owadów niszczących drewno
zalecana jest impregnacja przy zastosowaniach zewnętrznych. Zabieg ten nie jest prosty, gdyż
twardziel ma zamkniętą strukturę i jest odporna w nasycaniu środkami ochrony drewna
(w skali 4 stopniowej należy do klasy 3 – trudne do nasycenia). Oznacza to, że przy metodzie
ciśnieniowej, po 3 – 4 godzinach procesu głębokość wnikania środka przez przekroje
wzdłużne wynosi nie więcej niż 3 – 6 mm.
Opisywane drewno to materiał o wszechstronnym zastosowaniu, wykorzystywany
miedzy innymi do wyrobu stolarki budowlanej wewnętrznej i zewnętrznej. Używane jest
również do wyposażenia mieszkań jako materiał podłogowy i boazeryjny, a także do wyrobu
mebli. Wykonuje się z niego toczone poręcze i balustrady oraz konstrukcje ramowe a także
elewacje. Jest to materiał szalunkowy i szkutniczy. W krajach pochodzenia, drewno garapa
stosowane jest na ciężko obciążone konstrukcje, podkłady kolejowe, na podłogi przemysłowe
oraz w wagonach kolejowych. Materiał ten służy także do wyrobu galanterii drzewnej,
elementów mostów, słupów, a także trzonków narzędzi i opakowań.
Na rynku krajowym, obok materiałów podłogowych przeznaczonych do wyposażenia
budynków, drewno garapa dostępne jest również pod postacią różnego rodzaju desek
tarasowych. Przy zastosowaniu tego jasnego drewna należy szczególnie uważnie dobierać
łączniki do montażu desek tarasowych, bowiem w kontakcie z żelazem materiał ten silnie
ciemnieje. W ciągu jednej wilgotnej i ciepłej nocy mogą powstać trwałe szaro-niebieskie
przebarwienia szpecące wyrób.
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