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Zakrwin (Afzelia sp.)
Nazewnictwo
Zakrwin to nazwa drewna pozyskiwanego z około 10 gatunków drzew z rodzaju
Afzelia (określenie rodzaju pochodzi od nazwiska szwedzkiego botanika Arvida Augusta
Afzeliusa). Są to rośliny należące do z rodziny brezyłkowatych (Caesalpiniaceae).
Najogólniej liczbę gatunków drzew dających drewno zakrwinu można ograniczyć do czterech
najważniejszych – nazewnictwo podano w tabeli 1. Norma EN 13556 obowiązująca od 2003
w krajach Unii Europejskiej jeszcze bardziej upraszcza tą kwestię nadając jedną zbiorczą
nazwę dla całego rodzaju Afzelia (tabela 2). W języku angielskim i niemieckim jest to nazwa
afzelia, a w języku francuskim doussié. Polska nazwa zakrwin podana w normie PN-EN
13556 z 2005 roku ze względu na swoją „świeżość” jeszcze się nie przyjęła – jest nie obecna
w krajowym obrocie drewnem.
Czasem omawiane drewno sprzedawane jest pod innymi, lokalnymi nazwami,
stosowanymi w regionach lub krajach, z których to drewno pochodzi, np. apa (z Nigerii),
papao (z Ghany), azodau i lingue (z Wybrzeża Kości Słoniowej) – tabela 1 i 2. Nie jest
to poprawne postępowanie z punktu widzenia obowiązujących norm, ale nie pozbawione
racji. Nazwy lokalne związane z drewnem pochodzącym z określonego miejsca zwykle lepiej
charakteryzują surowiec (jego spodziewane właściwości). Jednak błędem jest zbyt daleko
idąca swoboda w tym względzie, np. spotykane w kraju przyporządkowanie nazwy doussie
do drewna gwarea (Guarea cedrata Pellegr.), które ma znacząco odmienną charakterystykę
właściwości fizycznych i mechanicznych.
Tabela 1
Nazewnictwo wybranych gatunków drzew i drewna z rodzaju Afzelia według Wood Database „PROSPECT”
1997 i www.ildis.org/LegumeWeb.
Lp. Nazwy botaniczne
Wybrane nazwy
Przykładowe kraje występowania drzew
handlowe drewna
(pozyskania drewna)
1
Afzelia africana Smith ex Pers.
afzelia, doussie, adja, Czad, Gambia, Ghana, Gwinea, Republika
apa, bachi, lingue,
Środkowoafrykańska, Wybrzeże Kości
papao, mangala
Słoniowej, Sudan, Uganda, Zair
2
Afzelia bipindensis Harms
doussie, doussie ronge Angola, Kamerun, Republika
(Afzelia caudata Hoyle.p.p.,
Środkowoafrykańska, Gabon, Nigeria,
Afzelia bella sensu Eggeling&Dale)
Uganda, Zair
3
Afzelia pachyloba Harms
doussie, doussie blanc Angola, Kamerun, Gabon, Nigeria, Zair
4
Afzelia quanzenzis Welw.
East African afzelia,
Madagaskar, Mozambik, Somalia,
(Afzelia petersiana Klotzsch)
aiyo, chanfuta,
Tanzania
doussie, kipapa,
mahogany beam,
rodesian mahogany,
makamba
Tabela 2
Nazwy handlowe drewna z rodzaju Afzelia - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według PNEN 13556:2005.
Nazwy polskie
zakrwin, afzelia, lingue, doussie
Nazwa angielska
Afzelia
Nazwy francuska
doussié
Nazwa niemiecka
Afzelia
Nazwy stosowane w
uvala i nkokongo w Angoli, papao w Ghanie, m’bango i doussie w Kamerunie,
innych krajach:
aligna, apa, aryan, odo w Nigerii, azodu i lingue na Wybrzeżu Kości Słoniowej,
sifu, belungug, bolengu, bombanga, sungula w Kongo, chanufta i mussacossa w
Mozabiku oraz mbembakofi i mkora w Tanzanii, a także chanfuta w Portugalii,
tindalo w Hiszpanii
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Pozyskanie
Drzewa Afzelia africana Smith ex Pers, Afzelia bipindensis Harms i Afzelia pachyloba
Harms pochodzą z zachodniej i środkowej Afryki, a Afzelia quanzenzis Welw. głównie
ze wschodniej części tego kontynentu. Drzewa z rodzaju Afzelia rosną na różnych siedliskach
i różnych typach zgrupowań roślinnych. Występują do wysokości 1300 m n.p.m. zarówno
w cienistym gąszczu lasów deszczowych, a także na pełnych światła sawannach lub
narażonych na silne wiatry lasach nabrzeżnych. Rośliny preferują lekkie przesychające gleby,
wytwarzając dość głęboki system korzeniowy. Populacje tych stosunkowo wolno rosnących
drzew można spotkać w Gwinei, Liberii, Nigerii, Kamerunie, Kongo, Angoli, Ugandzie,
Kenii i Mozambiku oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Największe z drzew zakrwinu osiągają wysokość do ok. 35 m (a nawet 40 m)
i średnicę odziomkową do 1,2 m. Pień jest zwykle dość prosty, cylindryczny z niewielkimi,
jak na gatunki egzotyczne, napływami korzeniowymi sięgającymi do 1 m wysokości.
W wyrośniętych drzewach część pnia pozbawiona gałęzi ma średnio długość około 15-20 m.
Pokrywa je dość charakterystyczna łuszcząca się kora (podobnie jak w platanach). W porze
kwitnienia gałęzie obsypane są pachnącymi szkarłatnymi kwiatami. Owoce w postaci
mięsistych strąków zawierają duże, jadalne nasiona.
Pozyskanie drewna zakrwinu, np. z gatunku Afzelia bipidensis Harms i jego eksport
ma bardzo różny poziom w poszczególnych krajach Afryki: od 33 m3 drewna tartacznego
sprzedanego przez Kongo w 1994 roku, poprzez około 5000 m3 pozyskanego w Kamerunie
po Gabon, gdzie eksport w 1997 roku osiągnął poziom ponad 7,5 tysiąca m3.

Struktura
Budowa makroskopowa
Niezależnie od pochodzenia drewno zakrwinu ma strukturę rozpierzchło naczyniową,
i wybarwioną twardziel. Twardziel ma ciepły, pomarańczowo-brązowy kolor, który w raz
z upływem czasu - pod wpływem światła i zwartego w powietrzu tlenu - stopniowo ciemnieje,
upodobniając się kolorystycznie do drewna mahoniowego. Proces ciemnienia
w pomieszczeniu zamkniętym przebiega około dziewięciu miesięcy, później zmiany barwy są
w zasadzie niezauważalne. Wąski biel (o szerokości od 2 do 5 cm) jest wyraźnie jaśniejszy,
ma mało interesującą kolorystykę przypominającą zeschłą trawę i jest traktowany jako
drewno odpadowe. Przy przecieraniu świeże drewno wydziela dość nieprzyjemny, mdły
zapach, który dość szybko zanika. Przyrosty roczne w większości przypadków są
niewidoczne. W drewnie pochodzącym ze strefy subtropikalnej z zaznaczonymi porami roku
można dostrzec na przekroju poprzecznym zarys ciemniejszych linii – obszarów bardziej
zwartego (ciemniejszego) drewna z mniejszą ilością naczyń.
Na wszystkich przekrojach rysunek drewna wzbogacają duże naczynia (optycznie
powiększa je miękisz przynaczyniowy), które w twardzieli często wypełnione są białawą lub
żółtawo-brązową substancją. Ta z pozoru drobna cecha pozwala na odróżnienie
szlachetniejszego zakrwinu tzw. lingue, który posiada bardziej żółtawy pył. Promienie
łykodrzewne są drobne i słabo widoczne – można je zobaczyć właściwe tylko na przekroju
promieniowym drewna. W drewnie często występuje niezbyt regularny, pasiasty skręt
włókien.
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Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna zakrwinu (Afzelia africana Smith ex Pers.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno zakrwinu posiada typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego strefy
tropikalnej. Duże naczynia o średnicy od 1,0 do 2,7 mm (średnio 1,8 mm) występują
pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3. Światła naczyń w strefie twardzieli są często
wypełnione złogami substancji niestrukturalnych jednak nie zawierają wcistek. W drewnie
zakrwinu występuje rozbudowany miękisz przynaczyniowy w postaci skrzydełkowej. Tworzą
go komórki miękiszu włóknistego (z jednej komórki kambialnej powstaje zespół 2-6 komórek
miękiszowych). Uzupełnieniem pionowej struktury drewna są włókna o średniej grubości
ścian i długości od 1,2 do 1,9 mm.
a)

b)

c)

Fot.3. Obrazy mikroskopowe drewna zakrwinu (Afzelia africana Smith ex Pers.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Poziomą strukturę tworzą jednorodne promienie drzewne, zbudowane z komórek
miękiszowych leżących. Na przekroju promieniowym zawraca uwagę brak zgrubień
spiralnych w ścianach podłużnych członów naczyń oraz perforacja prosta w ich ścianach
poprzecznych. Na przekroju stycznym widoczne jest nieregularne ułożenie promieni
drzewnych (czasem zdarza się układ bardziej regularny zbliżony do budowy piętrowej –
www.delta-intkey.com). Promienie te są dość drobne, głównie jedno- lub dwu- rzadziej tróji cztero-szeregowe, składające się z ok. 5-8 warstw komórek.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna zakrwinu podane
są w tabeli 3. Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności
ok.12%) wynosi 750 kg/m3. Według klasyfikacji Krzysika (1978) zakrwin należy do drewna
ciężkiego (klasa II). Omawiane drewno charakteryzuje się wyjątkowo niską wilgotnością
punktu nasycenia włókien (tylko 20%) oraz bardzo niskimi wartościami skurczów i niską jego
anizotropią. Według klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika (1978)) zakrwin należy do
drewna mało kurczliwego - jego skurcz objętościowy wynosi poniżej 10% (średnio ok. 8,2%).
Dzięki tym cechom jest to materiał stabilny wymiarowo, mało „pracujący” przy zmianach
temperatury i wilgotności powietrza.
Tabela 3
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna zakrwinu (Afzelia africana Smith ex Pers.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1000 – 1200
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
650 – 750 – 900
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
700
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
20
Porowatość
C [%]
53
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4 – 0,6
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,7 – 3,2 – 3,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
3,6 – 4,6 – 5,2
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,4 – 8,2 – 10,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
160
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
65 – 70 – 79
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
90 – 110 –124
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
114
Udarność
U [kJ/m2]
44 – 60 – 89
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,1 – 14,5 – 17,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
7,5 – 15,0
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,7 - 1,6
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
50 – 75 – 83
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Ze stosunkowo wysoką gęstością drewna związane są wysokie właściwości
mechaniczne. Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wynosi 70 MPa,
a wytrzymałość na zginanie statyczne 110 MPa. Korzystnie kształtuje się twardość zakrwinu,
która na przekroju poprzecznym wynosi średnio 75 MPa. Na obniżenie właściwości
mechanicznych wpływa układ włókien, których przebieg jest często odchylony od kierunku
idealnie podłużnego. Drewno zakrwinu o odchylonych włóknach ma zdecydowanie niższy
moduł sprężystości (około 11 GPa) od drewna prostowłóknistego (ponad 17 GPa).
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Obróbka i zastosowanie
Omawiane drewno suszy się dobrze (nie ma tendencji do powstawania pęknięć
i odkształceń) jednak stosunkowo wolno. Zalecane jest nawet dwu letnie sezonowanie.
Zakrwin jest na ogół łatwy w obróbce: piłowaniu, frezowaniu, wierceniu (czasem utrudnia je
obecny pasiasty skręt włókien). Również zabiegi wykańczania powierzchni: szlifowanie,
polerowanie nie sprawiają problemów. Należy jednak pamiętać, że przy operacjach
technologicznych, w których powstaje pył drzewny, powinny być dochowane odpowiednie
wymogi BHP. Pył z drewna zakrwinu może powodować indywidualne problemy
dermatologiczne, podrażniać drogi oddechowe i wywoływać uczulenia skórne.
Łączenie drewna zakrwinu za pomocą gwoździ i wkrętów powinno być poprzedzone
nawiercaniem. Klejenie nieznacznie utrudnia zawartość substancji niestrukturalnych.
Z podobnych przyczyn drewno to trudniej przyjmuje impregnaty i środki malarskolakiernicze ale z drugiej strony również i inne substancje o niekorzystnym działaniu,
np. kwasy. Twardziel posiada wysoką naturalną trwałość nawet w kontakcie z gruntem lub
w środowisku wodnym. Według PN-EN 350:2016-10 naturalna trwałość twardzieli wobec
grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi jeden - co oznacza drewno bardzo trwałe. Jest
to drewno odporne na atak termitów co sugeruje równie wysoką naturalną odporność
na krajowe ksylofagi.
Ze względu na omówione wyżej właściwości zakrwin jest cenionym materiałem
o wszechstronnym zastosowaniu. Wykonuje się z niego elementy konstrukcyjne, stolarkę
zewnętrzną (drzwi, okna) i wyposażenie wnętrz, np. podłogi, schody, boazerie i meble. Jest
to drewno zachowujące przez długi czas swoje pełne właściwości mechaniczne, nawet gdy
jest użytkowanie w trudnych warunkach związanych, np. z pracą w kontakcie z wodą.
Dlatego chętnie stosowane jest na konstrukcje (parkany, bramy, altany) i meble ogrodowe
oraz w szkutnictwie.
Pod względem stabilności wymiarowej drewno zakrwinu przewyższa nawet drewno
tikowe. Z tego względu podczas II Wojny Światowej, stanowiło jego substytut. Zakrwin
używano wówczas w Wielkiej Brytanii w przemyśle stoczniowym oraz do wytwarzania,
np. tablic rozdzielczych, pulpitów kontrolnych, stołów i ław laboratoryjnych. Obecnie
wytwarza się z niego galanterię drzewną (dzbanki, misy, szkatułki, oprawki do długopisów,
breloki itd.). Służy również jako materiał do wykończenia wnętrz ekskluzywnych aut
i samolotów.
Informacje uzupełniające
Zakrwin to jeden z najbardziej popularnych rodzajów drewna egzotycznego
importowanego do Europy, szczególnie jako surowiec na materiały podłogowe. Dzięki
znacznej twardości i związanej z tym niskiej ścieralności oraz opisanej wyżej stabilności
wymiarowej, doskonale sprawdza się w tym zastosowaniu – przez wielu uważany jest
za idealny materiał parkieciarski. Atutem tego drewna są również walory estetyczne. Bogaty
wygląd wzorzystego podłoża z drewna zakrwinu podkreśla wytworność pomieszczeń. Używa
się go również do wykonywania silnie obciążonych nawierzchni w obiektach sportowych.
Dobrym przykładem takiego zastosowania jest olimpijski tor rowerowy w Munich w Bawarii.
Zawartość substancji niestrukturalnych: krzemionki, węglanu wapnia i tłuszczów,
szczególnie duża w drewnie z żółtym pyłem w naczyniach, narzuca sposób klejenia
i lakierowania. Bezpośrednie pokrycie płynnym woskiem lub lakierem wodorozcieńczalnym
może wywołać pojawienie się białawej, mydlanej wydzieliny, a samo zestalanie znacznie się
wydłużyć. Wobec powyższego zaleca się użycie środków poliuretanowych lub wykonanie
próby przed właściwym montażem lub lakierowaniem. Aby uniknąć powyższych trudności
zamiast pokrywania powierzchni szczelną „chemią” wystarczy olejowanie i odpowiednie
środki pielęgnacyjne. Otwarta struktura pozwala na „oddychanie” drewna.
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