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Gombeira (Melanoxylon brauna Schott)
Nazewnictwo
Gombeira to w zasadzie jedyna używana w Europie nazwa drewna pozyskiwanego
z drzew liściastych Melanoxylon brauna Schott z rodziny brezylkowatych (Caesalpiniaceae).
Spotykanym synonimem podanej wyżej nazwy botanicznej jest Recordoxylon irwinii Cown.
W regionie naturalnego występowania tych roślin (Ameryka Południowa) używa się wielu
innych określeń, np. w Brazylii omawiane drewno nazywane jest brauna, arvore-da-chura,
grauna, canela amarela, guirauma, ibirauna, ibirauva, maria preta, muirauna, prravouna
i robode macaco.
Gombeira będąc stosunkowo nowym gatunkiem drewna na rynku nie jest wymieniona
(uwzględniona) w normach polskich i europejskich, dotyczących terminologii drewna
okrągłego i tarcicy stosowanej w handlu drewnem w Europie. Nie figuruje również w atlasach
drzewnych, także tych wydawanych w Brazylii (np. Souza, Magliano, Camargos 1997).
Podstawowym źródłem informacji o drzewach i drewnie gombeiry były dotychczas
fragmentaryczne dane zamieszczane na stronach internetowych.
Pozyskanie
Zasięg występowania omawianej rośliny drzewiastej to lasy dorzecza Amazonki.
Prawdopodobnie najliczniej występuje ona w stanie Bahia w Brazyli. Drzewa Melanoxylon
brauna Schott rosną między innymi w Parku Narodowym Monte Pascoal (północnowschodni region w stanie Bahia), utworzonym w 1961 roku na obszarze 14 tysięcy hektarów.
Melanoxylon brauna to raczej małe lub średniej wielkości drzewa, o wysokości
do 25-30 m. Ich pnie, zwykle proste rozgałęziają się na wysokości 10-20 m, a ich średnica
odziomkowa wynosi od 0,5 do 1,5 m (fot.1a). Pokrywa je dość cienka kora o szaro-bązowym
odcieniu z biegnącymi wzdłużnie bruzdowatymi pęknięciami.
Drewno Gombeira jest sprzedawane głównie na wybrzeżu oceanu Atlantyckiego
w portach brazylijskich, np. w miejscowości: Ilhéus, Ilhéus-Itabuna, Una, Jequié, i Maracás.
Struktura
Budowa makroskopowa
Gombeira to gatunek drewna o silnie zabarwionej twardzieli. Tuż po ścięciu lub
przepiłowaniu jest ona jasnobrązowa jednak pod wpływem powietrza bardzo szybko
ciemnieje stając się prawie czarna (z tego względu czasem nazywana jest brazylijskim
hebanem). Proces ciemnienia przyspiesza bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Biało
żółty lub biało szary, wąski biel o szerokości 3-4 cm bardzo wyraźnie odróżnia się
od twardzieli. Gombeira jest na ogół prosto włóknista, czasem pojawia się wyraźniejszy
pasiasty lub splatany układ włókien. Tuż po ścięciu drewno gombeira charakteryzuje się silną,
nieprzyjemną, ziemistą wonią. Zapach ten szybko zanika i po wyschnięciu drewna nie jest
wyczuwalny.
W drewnie gombeira dostrzec można wiele szczegółów strukturalnych, które tworzą
jego rysunek. Na tle ciemnej powierzchni przekroju poprzecznego widać jasne cętki naczyń
i bardzo wąskie (nitkowate) jasne pasemka miękiszu przebiegające w kierunku stycznym.
Przyrosty o lekko falistym przebiegu są bardzo słabo widoczne. Można je rozróżnić tylko
dzięki obecności ciemniejszych pasów grubościennych włókien kończących każdy słój.
Na przekroju promieniowym zaznacza się obecność drobnych promieni drzewnych.
Na przekroju stycznym bardziej wyraźnie widać przecięte wzdłużnie jasne naczynia
i pasma miękiszu. Prostopadle do kierunku wzdłużnego drewna przebiegają delikatnie
zarysowane linie wynikające z regularnej, piętrowej budowy drewna gombeira.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna gombeira (Melanoxylon brauna Schott):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno gombeira ma budowę rozpierzchłonaczyniową. Na przekroju poprzecznym
naczynia ułożone są parami i pojedynczo. Towarzyszy im miękisz przynaczyniowy tworzący
wyraźne pasma. Pionowy system strukturalny uzupełniają grubościenne włókna drzewne.
Promienie drzewne są jednorodne - zbudowane z komórek miękiszowych leżących,
co uwidacznia się na przekroju promieniowym. W członach naczyń występuje perforacja
prosta. W ścianach podłużnych naczyń występują liczne, drobne jamki nawet do 25 na
szerokości ściany. Na przekroju stycznym wyraźnie widać budowę piętrową drewna
gombeiry. Promienie drzewne występują w regularnych rzędach ułożone jedne nad drugimi.
Promienie te są 2 szeregowe i składają się średnio z 15-20 warstw komórek miękiszowych.
Długość członów naczyń odpowiada wysokości promieni drzewnych. W wielu komórkach
miękiszu drzewnego występują duże, najczęściej romboidalne kryształki związków
mineralnych zajmujące niemal całe światło komórki.
a)

b)
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Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna gombeira (Melanoxylon brauna Schott):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Właściwości
W literaturze brak jest danych na temat większości właściwości fizycznych
i mechanicznych drewna gombeira. W tabeli 1 zestawiono oznaczoną charakterystykę tych
właściwości fizycznych i mechanicznych uzyskaną na podstawie badań. Badane drewno
pozyskano z 80-letniego drzewa rosnącego w lesie tropikalnym w stanie Para
w Brazylii.
Gombeira to bardzo ciężki rodzaj drewna, mieszczący się w klasie I wg klasyfikacji
Krzysika (1978). Średnia gęstość drewna twardzieli w stanie powietrzno suchym wynosi ok.
1180 kg/m3. Wartość skurczu objętościowego (od 14,3 do 17,3 %) wskazuje, wg klasyfikacji
Monina (Krzysik 1978), że gatunek ten należy do drewna średnio lub silnie kurczliwego,
charakteryzującego się średnią anizotropią skurczu. Stosunek jednostkowego skurczu
całkowitego w kierunku stycznym (10,4%) do całkowitego skurczu w kierunku
promieniowym (5,8%) wynosi ok. 1,8.
Z wysoką gęstością gombeira związane są jej wysokie właściwości mechaniczne.
Średnia wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi 151 MPa, na ściskanie wzdłuż
włókien 129 MPa, a na zginanie statyczne 182 MPa. Szczególnie korzystną charakterystykę
właściwości wykazuje drewno gombeira pod obciążeniami dynamicznymi. Średnia
wytrzymałość na zginanie dynamiczne wynosi aż 203 MPa, a udarność 143 kJ/m2. Drewno
to jest również trudno łupliwe i ma wysoką wytrzymałość na ścinanie (23,9 MPa). Ponadto
gombeira ma rekordowo wysoką wartość modułu sprężystości (24,6 GPa). Podobnie średnia
twardość Janki omawianego drewna na przekroju poprzecznym jest imponująca i wynosi
średnio aż 220 MPa.

Tabela 1
Wybrane właściwości fizycznych i mechanicznych drewna gombeira (Melanoxylon brauna Schott).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1300
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
1000 – 1180 – 1250
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
900 – 1000
Porowatość w stanie absolutnie suchym
Co [%]
20 – 25
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
25
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Kwl [%]
0,1 – 03 – 0,7
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,9 – 5,8 –6,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
9,5 – 10,4 – 11,7
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
14,3 – 15,6 – 17,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
111 – 151 – 195
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
4,1 – 4,6 – 5,2
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
109 – 129 – 143
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
167 – 182 – 197
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
189 – 203 – 252
Udarność
U [kJ/m2]
100 – 143 – 195
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
21,9 – 24,6 – 30,3
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
15,9 – 23,9 – 29,2
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,99 – 1,08 – 1,17
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
195 – 220 – 255
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Suszenie naturalne drewna gombeira przebiega wolno, a podczas tego procesu
materiał ten ma tendencje do paczenia się. Ze względu na wysoką twardość obróbka ręczna
jest trudna, a do obróbki maszynowej należy dobierać odpowiednie narzędzia, o małym kącie
natarcia i utwardzonych ostrzach. Jest to szczególnie istotne gdy mamy do czynienia
z drewnem gombeira o lekko sfalowanym układzie włókien. Przy prawidłowo prowadzonej
obróbce gładkie błyszczące powierzchnie drewna uzyskuje się już po piłowaniu lub struganiu.
Proces klejenia i wykańczania powierzchni nie stwarza większych problemów. Przy wbijaniu
gwoździ konieczne jest uprzednie nawiercanie.
Przerób drewna gombeira może być przyczyną dolegliwości dermatologicznych. Pył
powstający między innymi przy szlifowaniu, powoduje powstawanie silnych zapaleń
skórnych, szczególnie wówczas, gdy dostanie się do drobnych otarć naskórka. Substancje
podrażniające skórę stanowią również naturalny impregnat drewna. Ogólnie gombeira
charakteryzuje się wysoką naturalną odpornością na czynniki abiotyczne i biotyczne, jednak
w literaturze brak jest szczegółowych danych na ten temat.
Gombeira ze względu na swoje walory estetyczne (wygląd zbliżony do hebanu) oraz
doskonałą charakterystykę wytrzymałościową nadaje się do szerokiego stosowania jako
eksponowany materiał konstrukcyjny w budownictwie, a przede wszystkim do produkcji
stolarki budowlanej i mebli. Elementy małowymiarowe mogą być z powodzeniem użyte na
trzonki narzędzi oraz do wytwarzania galanterii drzewnej lub części instrumentów
muzycznych.
W Polsce ten nowy gatunek drewna oferowany jest przede wszystkim w postaci
materiałów podłogowych. Uwzględniając właściwości gombeira, wykonane z niej podłogi
nadają się nawet na silnie obciążone nawierzchnie przemysłowe i podłogi do pomieszczeń
użyteczności publicznej o intensywnym użytkowaniu, jednak w miejscach nie narażonych na
duże wahania wilgotności względnej powietrza.
Informacje uzupełniające
Przeprowadzone badania na drewnie gombeira z regionu Para w Brazylii (Saks 2005)
wykazały, że z gęstością tego materiału istotnie skorelowany jest moduł sprężystości oraz
wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien (współczynniki korelacji (r) powyżej 0,9). Średnia
gęstość drewna bielastego gombeira wynosi 1020 kg/m³, a twardzieli 1180 kg/m³. Uwidocznił
się tu wzmacniający wpływ procesów lignifikacji i przesycenia ścian komórkowych drewna
różnymi substancjami chemicznymi w procesie twardzielowania. Średnia wytrzymałość na
ściskanie dla próbek wyciętych z bielu wyniosła 115 MPa, a dla próbek gombeira wyciętych
ze strefy twardzieli ponad 135 MPa.
Twardość Brinella na przekroju poprzecznym drewna gombeira wyniosła średnio aż
125 MPa, a na przekrojach wzdłużnych ok. 60-70 MPa. Jest to zaletą tego materiału,
pozwalającą na użycie w podłogach narażonych na znaczne obciążenia i intensywność
użytkowania np. w ciągach komunikacyjnych budynków użyteczności publicznej.
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