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Mahoń afrykański tiama (Entandrophragma angolense Welw.)
Nazewnictwo
Mahoń afrykański tiama to polska nazwa handlowa drewna pozyskiwanego z drzew
Entandrophragma angolense (Welw.) C.DC. z rodziny miodlowatych (Meliaceae). W
starszych opracowaniach spotykane są różne synonimy nazwy łacińskiej: Swietenia
angolensis Welw., Entandrophragma macrophyllum A.Chev., Entandrophragma rederi
Harms, Entandrophragma leplaei Vermoesen. Często stosowne ogólniejsze określenie
handlowe to: mahoń afrykański, dotyczące drewna kilku gatunków z rodzajów Khaya i
Entandrophragma z Afryki lub jeszcze krótsze mahoń obejmujące przede wszystkim mahonie
właściwe z rodzaju Swietenia. W normie PN-EN 13556:2005 dotyczącej nazewnictwa drewna
stosowanego w handlu w Europie, omawiany gatunek ma przyporządkowany czteroliterowy
kod ENAN.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna Entandrophragma angolense (Welw.) C.DC. - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
mahoń afrykański tiama, tiama, mahoń, mahoń afrykański
Nazwa angielska
gedu nohor
Nazwy francuskie
tiama, acajou tiama
Nazwy niemieckie
tiama, edinam
Nazwy stosowane w livuite w Angoli, edinam w Ghanie, gedu nohor w Nigerii, koupri, lokoa popo, tiama na
innych krajach:
Wybrzeżu Kości Słoniowej, abenbegne w Gamonie, timbi w Kamerunie, ipaki, longo,
mukumi w Kongo, mukuso, muyovou w Ugandzie, kalungi, lifaki w Demokratycznej
Republice Konga i kalungi w Zairze

Pozyskanie
Drzewa Entandrophragma angolense (Welw.) C.DC. mają szeroki rejon
występowania. Obecne są w lasach tropikalnych zachodniej i środkowej Afryki zaczynając od
Gwinei po południowy Sudan, Ugandę oraz zachodnią Kenię oraz południową
Demokratyczną Republikę Konga i Angolę. Drzewa tego gatunku są sadzone w pasach
przydrożnych, a czasami również jako rośliny dające cień na plantacjach bananów, kawy i
herbaty. Jest to w dalszym ciągu istotny i wartościowy gatunek drewna handlowego Afryki.
Przykładowo w 2000 roku Kamerun wyeksportował do Europy ponad tysiąc m3 tarcicy tiama,
a Gabon 7,5 tys. m3. W 2004 roku Kongo sprzedało ponad 11 tys. m3 drewna okrągłego tego
gatunku.
Drzewa omawianego gatunku osiągają wysokość do 50 - 60 m. Pień jest prosty i
cylindryczny. Jednak u podstawy pnia, do wysokości nawet 6 m, znajdują się duże, deskowe
napływy korzeniowe. Część pnia nawet do wysokości ok. 30 m pozbawiona jest gałęzi. Jest to
charakterystyka pokroju drzew rosnących w zwarciu w gąszczu lasu tropikalnego.
Okazy stanowiące luźne zadrzewienia plantacyjne lub pasy przydrożne są
zdecydowanie niższe i niżej ugałęzione. Niezależnie od powyższego kora na pniu ma barwę
od białoszarej do ciemnobrunatną. Po nacięciu widoczne jest intensywnie różowo-czerwone
łyko. Średnica w odziomku dochodzi do 2 m (bez wliczania napływów korzeniowych).
W różnych krajach przyjęto różne minimalne średnice pierśnicowe drzew tiama
pozwalające na ścinkę. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej jest to tylko 60 cm, w Kamerunie,
Gabonie i Kongo 80 cm, w Liberii 90 cm a w Gabonie aż 110 cm. Obecność rozbudowanych
napływów korzeniowych często wymaga budowy platformy przed ścięciem drzewa na
wysokości kilku metrów. Kora tych drzew jest używana w medycynie naturalnej przez
rdzenną ludność afrykańską.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Tiama to drewno rozpierzchło-naczyniowe z twardzielą zabarwioną. Biel jest szeroki
zwykle o szerokości powyżej 10 cm i ma barwę biało-różowawą lub szaro-różowawą.
Twardziel charakteryzuje się znaczną zmiennością zabarwienia od różowo-cynamonowej do
czerwono-brązowej, którą można określić również jako ceglastą. Pod wpływem światła
drewno równomiernie ciemnieje nawet do barwy ciemno czerwonobrązowej. Barwa
twardzieli uzależniona jest również od miejsca pozyskania drewna (siedliska i klimatu).
Przyrosty roczne są słabo rozróżnialne lub w ogóle nie widoczne. Duże naczynia są
widoczne głównie na przekrojach podłużnych w postaci drobnych rowków. Promienie
drzewne są widoczne makroskopowo tylko na przekrojach podłużnych, przy czym na
przekroju ściśle promieniowym tworzą średniej wielkości błyszcz. Na przekroju
promieniowym obecny jest również charakterystyczny pasiasty układ włókien, widoczny w
postaci regularnych jaśniejszych i ciemniejszych pasów. Świeże drewno przy obróbce
wydziela charakterystyczny cytrynowo-pieprzowy zapach. Zapach ten dość szybko zanika.
Budowa piętrowa jest słabo widoczna.
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna mahoniu afrykańskiego tiama (Entandrophragma angolense (Welw.)
C.DC.): a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
W drewnie tiama występują naczynia o średnicy od 0,14 do 0,22 mm ułożone
pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3. Człony naczyń w ścianach poprzecznych mają
perforacje proste. W ścianach podłużnych członów naczyń brak zgrubień spiralnych.
Naczynia często wypełnione są czerwono-brunatną wydzieliną. Pionową strukturę drewna
współtworzą włókna drzewne o średniej grubości ścian i długości od 0,96 do 2,08 mm.
Włókna te łożone są w dość regularnych promieniowych szeregach. Uzupełnieniem jest
miękisz drzewny. Jest to głównie dość ubogi miękisz przynaczyniowy, otoczkowy oraz
przebiegające stycznie pasemka miękiszu marginalnego lub pozornie marginalnego.
Poziomą strukturę drewna stanowią niejednorodne promienie drzewne. Warstwy
środkowe promieni zbudowane są z komórek miękiszowych leżących, często wypełnionych
czerwono-brunatną wydzieliną, a warstwy skrajne (zwykle po 1-2 warstwy) z komórek
miękiszowych stojących, które czasem zawierają romboidalne kryształki związków
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niestrukturalnych. Szerokość promieni jest zróżnicowana od trzech do pięcio- a nawet
siedmioszeregowych. Wysokość promieni dochodzi do 0,5 mm. Promienie zawierają nawet
kilkadziesiąt warstw komórek, zwykle ok. 20-u. W budowie mikroskopowej drewna trudno
odnaleźć piętrową regularność. Promienie drzewne rozmieszczone są raczej nieregularnie i
tylko na niewielkich obszarach (widocznych na przekroju stycznym) zdają się układać w
skośnie biegnące szeregi.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe drewna mahoniu afrykańskiego tiama (Entandrophragma angolense (Welw.): a)
przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne omawianego drewna tiama
podano w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno umiarkowanie
ciężkie (klasa III).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna mahoniu afrykańskiego tiama (Entandrophragma
angolense (Welw.) C.DC).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800 – 850 – 900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
510 – 550 – 630
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
440 – 480 – 520
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
32
Porowatość
C [%]
58 - 63 - 66
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,2 – 4,6 – 6,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,0 – 7,4 – 8,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
8,5 – 11,6 – 14,2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
70
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
38 – 48 – 59
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
61 – 78 – 92
Udarność
U [kJ/m2]
41 – 44 – 58
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
8,8 – 9,9 – 11,3
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
7,5
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
55
Twardość Brinella na przekrojach podłużnych
HB ┴[MPa]
24
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%)
wynosi 550 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się wilgotnością punktu nasycenia
włókien wynoszącą ok. 32 oraz średnimi wartościami skurczów, zbliżonymi do krajowego
drewna sosnowego. Parametry mechaniczne są na średnim poziomie. Szczególnie obniżona
jest wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien ze względu na pasiasty układ włókien.
Przedstawiona cecha strukturalna wpływa również na obniżenie udarności i modułu
sprężystości.
Obróbka i zastosowanie
Tiama to drewno dość łatwe do suszenia, o niewielkiej tendencji do powstawania
pęknięć i odkształceń desorpcyjnych. Suszenie naturalne i sezonowanie przebiegają dość
szybko. Materiał ten jest na ogół łatwy w obróbce ręcznej i maszynowej. Mimo to jej jakość
w krajach pozyskania nie zawsze jest najlepsza, co prowadzi do znacznych strat surowca
(obniżonej wydajności pozyskania tarcicy z kłód). Pewne trudności może sprawiać uzyskanie
gładkiej powierzchni przy struganiu ze względu na możliwość wyrywania odchylonych po
różnymi kątami włókien drzewnych. Zaleca się stosowanie noży o małym kącie natarcia
(15o). Drewno jest łatwe do szlifowania, polerowania i malowania. Tiama nie sprawia
trudności wbijaniu gwoździ i klejeniu, dając dobrej jakości połączenia. Przy obróbce tego
gatunku podobnie jak i innych mahonii z rodzaju Entandrophragma należy pamiętać o
zapewnieniu właściwego odpylania i środkach ochrony indywidualnej. Powstający pył może
podrażniać skórę i błony śluzowe wywołując dolegliwości dermatologiczne.
Według PN-EN 350:2016-10 naturalna odporność drewna twardzieli tiama wobec
grzybów (w skali pięciostopniowej) mieści się w 3 klasie, co oznacza drewno średnio trwałe.
Niestety jest to materiał podatny na atak termitów. Ze względu na to, że twardziel jest bardzo
oporna w nasycaniu środkami ochrony drewna (podatność na nasycanie wg PN-EN 350:201610 w skali czterostopniowej wynosi 4 i to trudno jest podwyższyć jej naturalną trwałość.
Drewno tiama to znany materiał wykończeniowy stosowany w postaci elementów
litych, klejonych i fornirów, predestynowany do zastosowań wewnętrznych. Używany jest do
produkcji mebli, stolarki otworowej, boazerii, podłóg, schodów oraz drobniejszych
przedmiotów użytkowych (ramki, podstawki, dzbanki, misy, szkatułki, pudełka, podstawki
itp.). Szczególnie cenione jest drewno z wyeksponowanym pasiastym układem włókien, które
można pozyskać z przetarcia ćwiartkowego.
Omawiane drewno ma też zastosowania specjalistyczne, służąc między innymi do
wykonywania pudeł rezonansowych instrumentów muzycznych i wykończenia wnętrz
ekskluzywnych pojazdów.
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