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Teak, tik (Tectona grandis Linn. f.)
Nazewnictwo
Teak i tik to dwie równorzędne nazwy (według PN-EN 13556:2005) drewna
pozyskiwanego z potężnych drzew liściastych (Tectona grandis Linn. f.) z rodziny
werbenowatych (Verbenaceae). W obrocie handlowym tym drewnem funkcjonuje wiele
niezależnych określeń - najpopularniejsze przedstawione są w tabeli 1. Przykładowo nazwa
angielskojęzyczna „teak” pochodzi od malezyjskiego słowa „tekka”.
W Polsce stosowane były różne sposoby zapisu nazwy tego drewna (a także jej
wymowy): teak (np. Galewski, Korzeniowski 1958), tek (np. Znekteler 1996), lub tik (np.
BN-74/7112-05, Krzysik 1978). Obecnie nazewnictwo reguluje norma PN-EN 13556:2005.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna tikowego (Tectona grandis Linn. f) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
teak, tik, tek, dąb indyjski
Nazwy angielskie
teak, East Indian oak, oil teak, stone teak
Nazwa francuska
teck
Nazwy niemieckie
Teak, Indien-, Burma-, Java-, Laos-, Thailand-, Rangoon-Teak
Nazwy stosowane w
kyun w Birmie, gia thi w Wietnamie, tadi, tek, sagwan w Indiach, kembal,
innych krajach:
semarang w Sri Lance, djati w Malezji, may sak w Laosie, jat, sak w Tajlandii

Pozyskanie
Drzewa omawianego gatunku naturalnie występują w południowej Azji np. w Birmie,
Indiach, Laosie i Tajlandii oraz Indochinach, zasiedlając lasy monsunowe. Jest to gatunek
szybko rosnący. Optymalne warunki wzrostu to temperatura powietrza 22-27oC i duża
wilgotność powietrza oraz zasobność w wodę, związana z intensywnymi opadami deszczu
(od 1200 do 3700 mm na rok). Drzewa te mogą rosnąć na różnych typach gleb, jednak
na mniej żyznych rozwijają się znacznie wolniej. Spotykane są do wysokości 1200 m n.p.m.
W zależności od siedliska 80 letnie drzewo tikowe może mieć wysokość od 15 do 45 metrów
(typowy wiek rębny to 40-60 lat). Posiada ono płytki system korzeniowy o głębokości ok.
70-80 cm, jednak bardzo rozległy, sięgający nawet do 20 metrów w bok od podstawy pnia.
W Birmie dojrzałe drzewa, rosnące naturalnie w górskich lasach, wycina się w porze
suchej, kiedy znajdują się w okresie spoczynkowym - podobnie jak nasze rodzime drzewa w
zimie. Transport wyciętych kłód rozpoczyna się z nadejściem pory deszczowej, kiedy zbocza
górskie pokrywają się siecią wzbierających strumieni i stają się śliskie. Dzięki temu można
łatwo manipulować kłodami a następnie spławiać je drogą wodną do portów
przeładunkowych.
Szybki wzrost drzew tikowych i duże zainteresowanie ich drewnem doprowadziły
do powstania plantacji tego gatunku w wielu rejonach świata np. w Afryce (Kamerun, Togo,
Nigeria, Gabun, Tanzania), Oceanii (np. Indonezja), a nawet Ameryce Środkowej
(np. Kostaryka). Przykładowo w Indonezji pierwsze plantacje tiku powstały już w 1880 roku.
Największymi eksporterami drewna teakowego na świecie jest Birma i Indonezja.
Struktura
Budowa makroskopowa
Teak to gatunek twardzielowy, posiadający wąski biel o szerokości 2-4 cm. Białoszare drewno bielu w swej kolorystyce wyraźnie odróżnia się od żółto- lub ciemno-brązowej
twardzieli (świeże drewno twardzielowe tuż po przetarciu ma kolor zielonkawy, który szybko
zanika na rzecz opisywanej wyżej kolorystyki).
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Twardziel na przekroju stycznym i promieniowym zwykle wzbogacają, biegnące
wzdłużnie ciemnobrązowe lub szaroczarne pasma o szerokości kilku milimetrów.
Cykliczność pór roku: suchej i deszczowej lasów monsunowych znajduje odzwierciedlenie w
strukturze drewna teak. Drewno wczesne powstające w porze deszczowej zawiera duże
naczynia, tworzące luźny pierścień na przekroju poprzecznym.
Ze względu na układ tych naczyń teak zalicza się do drewna o tzw. budowie
pierścieniowo-naczyniowej (lub pół pierścieniowo-naczyniowej – zwykle teak plantacyjny z
obszarów o mniej zarysowanych porach roku). Po obfitych opadach w okresie monsunowym,
przychodzi okres suszy i wówczas powstaje bardziej zwarte drewno późne, wzmacniające
strukturę pnia.
Dzięki zróżnicowaniu w budowie drewna wczesnego i późnego w tiku na wszystkich
przekrojach wyraźnie widać przyrosty roczne. Na przekroju porzecznym uwidacznia się ich
falistość oraz zróżnicowana szerokość. Cechy te są bardzo charakterystyczne dla tego
gatunku. Maksymalna szerokość przyrostów rocznych może wynosić nawet do 1,5 cm.
Liczne, raczej drobne promienie łykodrzewne można dostrzec na przekroju promieniowym
i znacznie trudniej na poprzecznym. W dotyku drewno wydaje się tłuste. Dzięki naturalnej
zawartości olejków ma ładny połysk i specyficzny zapach zbliżony do zapachu skóry.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna teak (Tectona grandis Linn. f):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Na obrazach mikroskopowych oprócz dużych naczyń i drobnych, grubościennych
włókien widać również jednorodne promienie łykodrzewne składające się z komórek
miękiszowych leżących. Naczynia w drewnie wczesnym (średnica 0,14-0,27 mm) ułożone są
pojedynczo, tworząc pierścień. Naczynia w drewnie późnym (średnica 0,05-0,10 mm)
ułożone są pojedynczo lub w zgrupowaniach po dwa, nie tworząc żadnych większych
struktur. W naczyniach występuje perforacja prosta. Naczyniom tym towarzyszy miękisz
przynaczyniowy. W drewnie twardzieli naczynia zawierają liczne, cienkościenne wcistki i
często wypełnione są ciemno-brunatną substancją oleistą. Kolejne przyrosty roczne zaczynają
się komórkami miękiszu inicjalnego. Promienie łykodrzewne są na ogół 2, 3 i 4 szeregowe.
Widoczny mikroskopowo kolor drewna jest wynikiem działania barwnika zastosowanego
przy wykonywaniu preparatów.
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Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna teak (Tectona grandis Linn. f):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne mechaniczne drewna teak
przedstawiono w tabeli 2. Jest to gatunek średnio ciężki - średnia gęstość dla stanu
powietrzno-suchego (wilgotność ok.12%) wynosi około 660 kg/m3.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna drewna teak (Tectona grandis Linn. f).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
800-900
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
520 – 660 - 700
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
440-630
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
22
Porowatość
C [%]
58
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4 - 0,6
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,1-3,0
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,2-5,8
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,9-9,4
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
95-120-155
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr┴ [MPa]
2,3-5,4
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
42-59
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
58 - 109
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
95
Udarność
U [kJ/m2]
37-86
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
8,5-13,2
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien w
Rc II [MPa]
8,3-9,5
płaszczyźnie promieniowej
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,6-09
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
46
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Drewno to charakteryzuje się niską wilgotnością punktu nasycenia włókien (22%).
Największym atutem są małe wartości skurczu, świadczące o szczególnej stabilności
wymiarowej i braku skłonności do pękania oraz paczenia się. Z gęstością drewna teak
są ściśle skorelowane jego właściwości sprężyste.
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Dynamiczny moduł sprężystości jest wprost proporcjonalny do gęstości. Pozostałe
właściwości mechaniczne wskazują na to, że jest to gatunek twardy, elastyczny i łatwo
łupliwy. Teak ma więc niezaprzeczalne zalety, naturalnego, ekologicznego materiału a
jednocześnie pozbawiony jest przynajmniej części typowych dla drewna wad.
Obróbka i zastosowanie
Drewno teak jest prosto-włókniste co ułatwia jego przerób, jednak spora zawartość
substancji mineralnych, np. dwutlenku krzemu (SiO2), powoduje szybsze tępienie się
narzędzi. Skład chemiczny drewna (znaczna zawartość substancji niestrukturalnych) nadaje
mu ogromną trwałość (odporność na działanie czynników biotycznych) i czyni mało
ścieralnym, jednak z drugiej strony utrudnia proces klejenia i barwienia. W ekstrakcie
z drewna tikowego znajdują się cukry (11,2-36,6%), garbniki (41,8 - 44,6%), substancje
mineralne (7,7-13,6) oraz substancje nierozpuszczalne (12,8-30,6). Bardziej złożony skład
ekstraktu drewna teak w porównaniu z ekstraktami uzyskiwanymi z gatunków europejskich
stwarza określone trudności. Substancje te obniżają adhezję (przyczepność) klejów.
Aby poprawić zwilżalność sklejanych powierzchni drewna tikowego, można przetrzeć
je rozpuszczalnikiem organicznym lub 10-procentowym roztworem wodorotlenku sodu
a następnie zobojętnić 10-procentowym roztworem kwasu octowego. Substancje te nie
uszkodzą drewna tiku bowiem jest ono bardzo odporne na działanie chemikaliów, szczególnie
kwasów (5-procentowy kwas solny lub nawet 20-procentowy kwas siarkowy nie wywołują
istotnych zmian). Z tego względu było stosowane do wyrobu kadzi i urządzeń przemysłu
chemicznego.
Pył drzewny, powstający podczas obróbki skrawaniem, zawiera substancje drażniące,
np. dezoksylapachol i chinon, przez co powoduje podrażnienia błon śluzowych i problemy
dermatologiczne. Przy przerobie tego drewna należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego
odpylania i środków ochrony indywidualnej.
Przy pracy w środowisku wodnym lub w miejscach gdzie drewno narażone jest na
czasowe zamakanie omawiane drewno sprawdza się doskonale. Według PN-EN 350:2016-10
twardziel teak ma najwyższą klasę naturalnej trwałości wobec grzybów (klasa 1 - co oznacza
drewno bardzo trwałe). Dlatego też od dawna wykorzystywano go do wytwarzania
elementów statków i jachtów a obecnie również łazienek i saun. Z drewna tego wykonuje się
drzwi i okna zewnętrzne. Stanowi ono również doskonałe tworzywo do wytwarzania mebli
ogrodowych. Ze względu na wysokie walory dekoracyjne używa się go do wyposażenia
mieszkań w postaci elementów litych i oklein. Jest stosowany do wyrobu schodów, boazerii
i najróżniejszych mebli. Szczególnie chętnie z drewna taek wykonuje się materiały
podłogowe. Ze względu na specyficzne właściwości drewna teak, powierzchnie wykonanych
z niego podłóg rzadziej uszlachetnia się przy użyciu lakierów. Dominującym sposobem
wykańczania jest tzw. olejowanie.
Informacje uzupełniające
Drewno teak było znane i stosowane w Azji południowo-wschodniej od ponad dwóch
tysięcy lat. Belki tego gatunku odnajdywane w ponad tysiącletnich budowlach w Indiach
i Birmie, często znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym. Do Europy drewno
tikowe w znaczących ilościach zaczęto importować w XIX wieku i stało się wówczas
cenionym materiałem do produkcji eleganckich mebli w stylu wiktoriańskim.
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