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Kembang semangkok (Scaphium sp.)
Nazewnictwo
Kembang semangkok to drewno pozyskiwane z kilkunastu gatunków drzew
z rodziny zatwarowatych (Sterculiaceae), np. Scaphium affine Pierre, Scaphium
linearicarpum Pierre, Scaphium longiflorum Ridl., Scaphium lychnophorum Pierre,
Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. Heye i Scaphium scaphigerium King
(woodwizard.mtc.com). Omawiany rodzaj nie został ujęty w normie PN-EN 13556:2005
dotyczącej terminologii stosowanej w handlu drewnem w Europie. Na „starym kontynencie”
rozpoznawalny jest głównie jako kembang-semangkok lub pod skrótowym określeniem KSK,
natomiast w Azji ma wiele innych nazw (tabela 1.) Gatunek ten nie jest ujęty w normie
europejskiej PN-EN 13556:2005 dotyczącej nazewnictwa drewna znajdującego się w obrocie
handlowym w Europie. Mniej jednak według zastosowanej tam metodyki omawianemu
drewnu można przyporządkować kod SCXX.
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe drewna KSK (Scaphium sp.). – wytłuszczonym drukiem podano
najbardziej popularne nazwy (które mogą stanowić propozycję do umieszczenia w normie PN-EN 13556).
Nazwy polskie
Kembang semangkok, KSK
Nazwy angielskie
kembang semangkok, Malaysian oak
Nazwa francuska
kembang semangkok
Nazwa niemiecka
Kembang Semangkok
Nazwy stosowane w kapas-kapasan i merpayang w Indonezji, selayar, kembang sulih, payang
innych krajach
karang i berempayang w Malezji, shaw taung-thinbow i thitlaung w

Birmie, phungtalai i samrong w Tajlandii.
Pozyskanie
Drzewa z rodzaju Scaphium występują w południowej i południowo-wschodniej Azji,
w takich krajach jak: Tajlandia, Malezja, Indonezja, Laos, Wietnam, Kambodża i Indie.
Rośliny te współtworzą lasy tropikalne, a przede wszystkim monsunowe z wieloma innymi
gatunkami – naturalnie rosną w dużym rozproszeniu nie tworząc zwartych gniazd. Występują
do wysokości ok. 1200 m n.p.m.
Są to drzewa szybko rosnące osiągające wysokość od 40 m i średnicę pnia
w odziomku ok. 0,9 m. Pnie drzew są na ogół proste, bez napływów korzeniowych
o niewielkiej zbieżystości i o cylindrycznym przekroju. Wieńczące je korony są zwykle
nieregularne (fot.1a). Z gałęzi wyrastają liście złożone zawieszone na długich ogonkach.
Są to liście dłoniaste (fot.1b) mające po pięć całobrzegich nieco wydłużonych listków.
W porze kwitnienia pojawiają się drobne, biało-żółte kwiaty o średnicy ok. 5 mm. Podłużne,
zielono-żółto-brązowe owoce o długości ok. 200 mm zawierają pojedyncze orzechy
o średnicy ok. 20 mm.
Do celów przemysłowych drewno pozyskiwane jest głównie z drzew rosnących
w lasach naturalnych, jednak stopniowo rośnie udział drewna z upraw plantacyjnych.
W Malezji rodzaj Scaphium uznawany jest za przyszłościowy w przemyśle. Na rynkach
międzynarodowych stanowi substytut drewna dębu czerwonego.
Struktura
Budowa makroskopowa
Żółtawe drewno bielu jest nieco jaśniejsze od strefy twardzielowej, która ma barwę
od żółto-brązowej do jasno-brązowej (Dahms 1995). Obecność dobrze widocznych przyrostów
rocznych uzależniona jest od gatunku i rejonu pozyskania drewna (warunków wzrostu drzew).
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Te rosnące w lasach monsunowych wytwarzają drewno z wyraźniejszymi słojami,
które często mają lekko falisty zarys na przekroju poprzecznym. Jest to drewno szerokosłoiste
– przyrosty roczne mogą mieć szerokość 2 a nawet 5 cm. Na wszystkich przekrojach rysunek
drewna współtworzą szerokie i zarazem smukłe promienie drzewne, upodabniając azjatyckie
drewno do rodzimego drewna dębowego. Na przekroju promieniowym obecny jest duży
błyszcz. Oprócz rozbudowanych promieni drzewnych w omawianym drewnie obecne
są drobne promie tworzące „piętra” widoczne na przekroju stycznym. Przebieg włókien jest
prosty lub lekko sfalowany. Układ ten podkreślają widoczne na wszystkich przekrojach duże
naczynia. Na przekroju poprzecznym mają one postać jasnych plamek (kropek),
a na przekrojach wzdłużnych drobnych rowków (wgłębień).
a)

b)

c)

Ryc.1. Obrazy makroskopowe drewna kembang semangkok (Scaphium sp.):
a) przekrój poprzeczny (element klejony), b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Widoczne na przekroju poprzecznym naczynia rozmieszczone są pojedynczo (znacznie
rzadziej w grupach po 2-3) i równomiernie (struktura rozpierzchłonaczyniowa). W obrębie
zgrupowań ułożone są jedno za drugim w kierunku promieniowym. Średnica naczyń waha się
od 0,19 do 0,27 mm. W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta,
a na ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych. Naczynia częściowo otoczone
są komórkami miękiszowymi (tzw. miękisz paratrachealny ubogi), który czasem przyjmuje
formę wąskich smug. Na granicy słojów rocznych występuje miękisz terminalny, w postaci
przebiegającego stycznie pasma o grubości kliku komórek (3 i więcej). Strukturę pionową
drewna współtworzą włókna o długości od 0,8 do 1,4 mm.
Promienie drzewne są niejednorodne. Komórki miękiszowe stojące tworzą warstwy
marginalne. Promienie te występują w dwóch wielkościach: liczne wąskie głównie
jednoszeregowe i rzadkie, szerokie, kilkunasto szeregowe. Te ostatnie są smukłe
(kilkusetwarstwowe), zwykle o wysokości ponad 1 mm. Na poziomie mikroskopowym
w omawianym drewnie dostrzegalna jest budowa piętrowa. Omawiane drewno zawiera
krzemionkę.
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a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy mikroskopowe kembang semangkok (Scaphium sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna KSK podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali gęstości podanej przez Krzysika (1978), drewno
to zalicza się do umiarkowanie lekkiego (IV klasa). Średnia gęstość w stanie powietrzno
suchym (drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 520 kg/m3. Drewno Scaphium sp.
charakteryzują średnie wielkości skurczów. Według podanej przez Krzysika (1978)
klasyfikacji Monina, KSK należy do drewna średnio kurczliwego (średni skurcz objętościowy
wynosi 12,3%).
Ze średnią gęstością drewna związane są przeciętne właściwości wytrzymałościowe.
Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi ok. 55 MPa,
a wytrzymałość na zginanie statyczne ok. 100 MPa. Prostowłókniste drewno wyróżnia się
wysoką wytrzymałością na rozciąganie wzdłuż włókien (nawet powyżej 160 MPa), dobrą
udarnością (150 kJ/m2) i modułem sprężystości (17 GPa). Twardość Janki na przekroju
poprzecznym jest zbliżona do drewna dębu i wynosi ok. 78 MPa.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna kembang semangkok (Scaphium sp).
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
760
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
470 – 520 – 670
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
430 – 490 - 640
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
26
Porowatość
C [%]
67
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,2
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,9
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
96 – 135 - 167
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
51 – 58
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
92 – 116
Udarność
U [kJ/m2]
63 – 102 – 150
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
15,3 – 17,0 – 19,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
6,5 – 10,1 – 12,2
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
64 – 78 – 92
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Drewno kembang semangkok jest łatwe do piłowania (przetarcia świeżych kłód
na tarcicę). Podczas obróbki drewno nie wydziela żadnego specyficznego zapachu. Suszenie
przebiega łatwo, bez większego ryzyka pęknięć i odkształceń. W warunkach zewnętrznych
(letnia, słoneczna pogoda) wystarczą trzy miesiące na wysuszenie tarcicy o grubości 38 mm
ze stanu mokrego do powietrzno-suchego. Przy suszeniu konwekcyjnym zalecane
są temperatury od 60 do 80 oC. Przykładowo do wysuszenia w takich warunkach tarcicy
o grubości 25 mm (od wilgotności początkowej ok. 50% do wilgotności końcowej 10%)
potrzeba tylko 5 dni.
Obróbka ręczna i maszynowa jest stosunkowo łatwa. Już przy struganiu można
uzyskać gładkie powierzchnie, szczególnie w prostowłóknistym drewnie. Ze względu
na zawartość krzemionki w omawianym drewnie, narzędzia skrawające ulegają szybszemu
zużyciu. Po starannej obróbce hydrotermicznej drewno kembang semangkok dobrze się
skrawa płasko i obwodowo. Ponadto jest łatwe do polerowania i wykańczania środkami
malarsko-lakierniczymi oraz łączenia przy zastosowaniu klejów i łączników metalowych
(gwoździe, wkręty). W tym ostatnim przypadku należy pamiętać, że omawiane drewno
intensywnie ciemnieje w miejscach kontaktu z żelazem.
Omawiane drewno nie jest ujęte w normie PN-EN 350:2016-10 dotyczącej naturalnej
trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie
w Europie. Według danych francuskich (tropix.cirad.fr/asia/kembang.pdf) twardziel ma
średnią naturalną trwałość – klasa 3 w skali 5-o stopniowej. Można ją poprawić, gdyż drewno
kembang semangkok jest łatwe do impregnacji.
Opisane wcześniej szerokie promienie drzewne i pasemka miękiszu terminalnego
nadają omawianemu drewnu atrakcyjny wygląd, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie
w wyposażeniu wnętrz. Wykonuje się z niego meble, materiały podłogowe, schody, boazerie,
panele ścienne i sufitowe oraz stolarkę otworową, ozdobne listwy, a także drobne przedmioty
użytkowe (ramki, podstawki, pudełka itp.). W krajach pozyskania drewno to dostępne jest
pod postacią elementów litych (tarcicy) oraz klejonki, sklejki i fornirów. Przykładowo
w Tajlandii kembang semangkok stanowi również jeden z podstawowych surowców
do produkcji zapałek. W Malezji omawiany rodzaj zaliczany jest do lekkiego drewna
liściastego (gęstość od 400 do 720 kg/m3). Wykonywana z niego i sortowana tarcica
budowlano-konstrukcyjna wg normy malezyjskiej (MS 544:2001) należy do klasy S.G.3
o gwarantowanej wytrzymałości na zginanie statyczne w stanie suchym (o wilgotności
poniżej 19%) równej 20,2 MPa., wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien 17,8 MPa
i wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien 12,1 MPa oraz wytrzymałości na ścinanie
2,07 MPa. W Europie KSK oferowany jest głównie jako półfabrykat (tzw. klejonka)
do produkcji stolarki okiennej, jako zamiennik znanego drewna meranti.
Informacje uzupełniające
Niektóre gatunki drzew z rodzaju Scaphium sp. w krajach występowania znane
są również jako źródło pożywnych orzechów. Tak zwane „malva nuts” pozyskuje się
z Scaphium macropodum (Miq.) Beumée ex K. Heye. Używa się ich jako dodatek do potraw
oraz soków i drinków.
Orzechy bogate są w proteiny i mikroelementy oraz witaminy B1 i B2. Liście mają
działanie lecznicze. Uzyskane z nich wyciągi służą jako środek przeciw infekcjom
wirusowym, a w szczególności przeciw zapaleniu gardła. Napary stosowane są do ogólnego
wzmocnienia sił odpornościowych organizmu. Dla poprawienia smaku często łączone
są z liśćmi herbaty. Środki te mają aprobatę Ministra Zdrowia Malezji.

4

Paweł Kozakiewicz, INDM SGGW w Warszawie,
http://pawel_kozakiewicz.users.sggw.pl

Literatura
Kozakiewicz P.: Kembang semangkok (Scaphium sp.) - drewno egzotyczne z południowowschodniej Azji. Przemysł Drzewny nr 3 2010 Rok LXI, s.11-14. Wydawnictwo Świat.
Dahms K.,G., 1995: Tropical Timber Atlas (Includes timbers exported from Japan). Part II – Asia, Australia.
Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (Commission VI).
Krzysik F., 1978: Nauka o drewnie. PWN. Warszawa.
MS 544:2001: Code of Practice for Structural Use of Timbers. Part 2: Permissible Stress Design of Solid Wood.
Department of Standards Malaysia, 2001.
PN-EN 13556:2005 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w Europie.
PN-EN 350:2016-10 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Badanie i klasyfikacja trwałości
drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych.
Strony internetowe
http://tropix.cirad.fr/asia/kembang.pdf
http://www.ctherbspices.com/scaphium.htm
http://www.delta-intkey.com/
http://www.rimbundahan.org/environment/plant_lists/sterculiaceae/index.htm

Opracował: Paweł Kozakiewicz 2020

5

