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Osanga (Pteleopsis hylodendron Mildbr.)
Nazewnictwo
Mimo, że same drzewa Pteleopsis hylodendron Mildbr. z rodziny trudziczkowatych
(Combretaceae) są doskonale znane, to pozyskiwane z nich drewno (o nazwie handlowej
osanga, sikon lub ko-framiré) stanowi pewną nowość na rynku (nie jest ujęte w normie PNEN 13556:2005, dotyczącej handlu drewnem w Europie, brak też danych o tym drewnie w
popularnych atlasach drzewnych). Przyjmując analogiczne jak w wymienionej wyżej normie
zasady tworzenia kodów handlowych drewno osanga
miałoby oznaczenie PTHY.
Najpopularniejsze nazwy omawianego drewna zestawiono w tabeli 1. W starszych
opracowaniach spotkać można również synonim nazwy łacińskiej Terminalia hylodendron
(Mildbr.) Gere & Boatwr. Jest to jeden z 10 gatunków z rodzaju Pteleopsis rosnących w
lasach Afryki.
Tabela 1.
Nazwy handlowe osanga (Pteleopsis hylodendron Mildbr.) – wytłuszczonym drukiem podano najbardziej
popularne nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwy polskie
osanga, teak afrykański
Nazwa angielska osanga
Nazwa francuska osanga
Nazwa niemiecka Osanga
Nazwy stosowane kaframire, mobito, okwangele, osanga, sikon, sikong w Kamerunie, bokongolo, miong,
w innych krajach: mukala, osanga w Dmokratycznej Republice Konga, nka w Gabonie i Gwinei Równikowej,
ko-framiré, koframire na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Występowanie i pozyskanie
Drzewa Pteleopsis hylodendron Mildbr. występują w zachodniej i centralnej Afryce
(głównie jest to Kamerun, Demokratyczna Republika Kongo i Wybrzeże Kości Słoniowej,
oraz w mniejszej ilości w takich krajach jak: Liberia, Gwinea, Gwinea Równikowa,
Republika Środkowoafrykańska oraz Ghana). Osanga rośnie zarówno w naturalnych lasach
deszczowych jak i w zbiorowiskach wtórnych do wysokości 1100 metrów n.p.n. Są to dobrze
znane drzewa, postrzegane dotąd głównie jako źródło substancji leczniczych, a mniej jako
producenci drewna o potencjale przemysłowym. Udział omawianego drewna na rynku
drzewnym jest nadal niewielki. Drewno to w na rynku europejskim jest oferowane tylko przez
kilka firm.
Cechy dendrometryczne drzew osanga predestynują je do pozyskania wysokiej jakości
tarcicy. Drzewa te zwykle wytwarzają proste pnie o wysokości do 35 m (rekordowe okazy
nawet do 50 m) i średnicy odziomkowej do 80 do 120 cm (maksymalnie do 200 cm). Pień jest
smukły i bezsęczny, do ok. 2/3 swojej wysokości pozbawiony gałęzi. Cechą
charakterystyczną jest gruba, mocno popękana kora ciemnoszarej barwy.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Osanga to gatunek drewna o zabarwionej twardzieli. Strefa drewna bielastego ma
szerokość od 7 do 10 cm. Strefa ta jest nieco jaśniejsza od brązowoszarej twardzieli, czasem
wpadającej w czerwonoożółtawy odcień. Drewno często zawiera pasiasty układ włókien.
Granice przyrostów rocznych, jak na gatunek tropikalny są wyraźnie zaznaczone, dzięki
warstwie grubościennych włókien kończących każdy słój związany z cyklicznością
występowania pory deszczowej i suchej.
Jest to drewno rozpierzchłonaczyniowe, makroporowe. Rysunek na przekroju
poprzecznym wzbogacają jaśniejsze, biegnące stycznie smuszki drobnych zgrupowań
miękiszu i naczyń. Wymienione elementy widoczne są także na przekrojach wzdłużnych w
postaci jaśniejszych pajęczych linii lub zygzaków. W omawianym drewnie brak budowy
piętrowej.
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna osanga (Pteleopsis hylodendron Mildbr.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Naczynia w drewnie osanga są rozmieszczone równomiernie na przekroju
poprzecznym głównie pojedynczo, lub rzadziej w zgrupowaniach po 2-3. Średnice naczyń
zawierają się w przedziale od 0,10 do 0,15 mm. Ze względu na miejsce występowania, które
stanowi wilgotne środowisko lasów deszczowych, osanga wykazuje tendencję do
wykształcania większych członów naczyń niż inne gatunki z rodzaju Pteleopsis rosnące w
bardziej suchych warunkach. W ścianach poprzecznych równowymiarowych członów naczyń
(średnica członów naczyń zbliżona do ich długości) występuje perforacja prosta a w silnie
ujamkowanych ścianach podłużnych brak zgrubień spiralnych. Naczyniom towarzyszy
miękisz skrzydełkowy miejscami przechodzący w drobne smugi. Część miękiszu to komórki
kryształonośne, zawierające drobne kryształki związków niestrukturalnych.
Strukturę pionową współtworzą grubościenne włókna drzewne, o bardzo małych
światłach. Długość włókien wynosi od 0,95 do 1,65 mm. Struktura pozioma tworzona jest
przez liczne ale wąskie, 1-2 szeregowe promienie drzewne. Są to promienie homogeniczne
(jednorodne), budowane z jednego typu komórek miękiszowych.
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a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna osanga (Pteleopsis hylodendron Mildbr.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna osanga podano w
tabeli 2. Gęstość badanego drewna jest wysoka, w stanie powietrzno suchym (wilgotność
drewna ok. 12%) wynosi średnio 810 kg/m3 (wahając się w zakresie od 740 do 890 kg/m3).
Pod względem gęstościowym jest to gatunek dość zwarty (jednorodny – mało zróżnicowany),
co stanowi jego zaletę (Dziki i Kozakiewicz 2017).
Jednostkowy skurcz całkowity drewna osanga w kierunku promieniowym wyniósł
średnio 5,2% (przy wahaniach od 4,7 do 5,6%), a w kierunku stycznym wyniósł średnio 7,5%
(przy wahaniach od 7,1 do 7,8%). Uzyskane wartości skurczów są średniej wielkości,
adekwatne do wysokiej gęstości drewna. Obliczona na podstawie wyników badań skurczu
anizotropia drewna osanga wyniosła ok. 1,45. Jest to korzystnie niska wartość - nie
przekraczająca 1,5 (u większości gatunków ze strefy klimatu umiarkowanego np., dąb,
sosna, anizotropia skurczu wynosi ok. 2).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna osanga (Pteleopsis hylodendron Mildbr.) - badania
wykonane w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna SGGW w Warszawie (Aleksanda Dziki 2016).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1010 – 1080 – 1160
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
770 – 830 – 890
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
735 – 795 – 855
Porowatość
C [%]
43 – 47 – 51
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
34
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2 – 0,3 – 0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,7 – 5,2 – 5,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,1 – 7,5 – 7,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
13,1
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
61 – 79 – 95
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
109 – 127 – 146
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
9,1 – 11,0 – 13,2
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
11,8 – 14,4 – 16,3
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
79
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Właściwości mechaniczne drewna są stosunkowo wysokie proporcjonalne do jego
gęstości. Średnia wytrzymałość na zginanie badanej partii drewna osanga wyniosła 127 MPa,
średnia wytrzymałość na ściskanie 79MPa, a średni moduł sprężystości 11000 MPa. W
badanym drewnie stwierdzono istotne wprost proporcjonalne zależności między modułami
sprężystości oraz wytrzymałością na ściskanie wzdłuż włókien a gęstością drewna. W
przypadku innych cech zaznaczył się znaczący wpływ pasiastego układu włókien: obniżający
wytrzymałość na zginanie i zwiększający wytrzymałość na ścinanie (Dziki i Kozakiewicz
2017).
Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna osanga przebiega stosunkowo wolno, tendencja do odkształceń
desorpcyjnych. Do obróbki maszynowej zaleca się dobrej jakości narzędzia, miedzy innymi z
nakładkami z węglików spiekanych. Obróbka ręczna jest trudna. Drewno nie jest też zalecane
do pozyskiwania fornirów. Łączenie za pomocą gwoździ i wkrętów wymaga uprzedniego
nawiercenia. Klejenie przebiega prawidłowo przy zachowaniu dobrego przylegania klejonych
powierzchni. Drewno jest łatwe w obróbce wykańczającej. Dobre efekty daje szlifowanie i
polerowanie.
Według oceny CIRAD (klasyfikacji analogicznej jak w normie PN-EN 350) drewno
twardzieli osanga ma 2 klasę odporności na działanie grzybów oraz klasę D odporności na
termity. Klasa 2 (drewno trwałe) upoważnia do stosowania drewna osanga na elementy
narażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych a nawet elementy
pracujące w kontakcie z gruntem bez potrzeby ich impregnacji (wystarcza naturalna
trwałość). Klasa D odporności na termity pośrednio świadczy o odporności również na
krajowe ksylofagi (występujące w klimacie umiarkowanym). Są to zalety przedstawianego
drewna.
Wspomniana naturalna trwałość sprawia, że w krajach pozyskania drewno osanga jest
stosowane w budownictwie i obiektach inżynierskich: słupy, mosty, balustrady, podkłady
kolejowe, legary, elementy pojazdów (wyłożenia podłóg i ścian). Słuszność tego kierunku
zastosowania potwierdzają badania ATIBIT (Association Technique Internationale des Bois
Tropicaux). Według nich drewno osanga (tarcica konstrukcyjna) zostało przyporządkowane
do wysokiej klasy D50 (klasy wytrzymałościowej drewna liściastego zdefiniowanej w normie
EN-338:2016 - pełnowymiarowa tarcica o gwarantowanej wytrzymałości na zginanie ponad
50MPa).
W zastosowaniach wewnętrznych z omawianego drewna wykonuje się między innymi
schody i parkiety a także meble. W tym ostatnim zastosowaniu po dobarwieniu osanga może
imitować drewno mahoniowe. W Europie omawiany gatunek jest oferowany w postaci desek
tarasowych lub tarcicy do wykorzystania głównie na materiały podłogowe i ewentualnie w
stolarce otworowej.
Ciekawostka – właściwości lecznicze
Pteleopsis hylodendron Mildbr. to jedna z lepiej znanych roślin drzewiastych
stosowanych od dawna w naturalnym lecznictwie przez plemiona afrykańskie na różne
dolegliwości. Użycie jej do celów leczniczych ma swoje mocne uzasadnienie. Obecnie
wiadomo, że w korze tych drzew znajdują się różne saponiny. Są to substancje o silnym
działaniu antyutleniającym oraz bakteriobójczym (Ur-Rahman i inni 2001, 2008).
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