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Merbau (Intsia sp.)
Nazewnictwo
Obecne na rynku drewno merbau pochodzi z dwóch gatunków drzew: Intsia bijunga
Kuntze i Intsia palembanica Miq., podobnie jak krajowe drewno dębowe pozyskiwane z dębu
szypułkowego i bezszypułkowego. Drewno merbau z obu wymienionych gatunków drzew
z rodzaju Intsia z rodziny brezylkowatych (Caesalpiniaceae) jest praktycznie identyczne
(Kozakiewicz, Szkarłat 2003). W literaturze istnieje wiele synonimów podanych wyżej nazw
łacińskich. Gatunek Intsia bijunga Kuntze występuje jako Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze,
Afzelia cambodiensis Hance, Afzelia retusta Kurz, Intsia cambodiensis (Hance) Pierre
lub Intsia retusta (Kurz) Kuntze, a gatunek Intsia palembanica Miq. jako Afzelia bakeri Prain,
Afzelia palembanica (Miq.) Baker i Intsia bakeri (Prain) Prain (http://www.ars-grin.gov/cgibin/npgs/html/genform.pl). W obrocie handlowym używa się wielu określeń lokalnych.
Te najczęściej stosowane zestawiono w tabeli 1. Nazwy obowiązujące według normy EN
13556:2003 i jej polskojęzycznego odpowiednika PN-EN 13556:2005 podano jako pierwsze.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna merbau (Intsia sp.) – jako pierwsze podano nazwy obowiązujące według
EN 13556:2003 oraz w przypadku polskiej według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polska
merbau
Nazwy angielskie
merbau, Moluccan iron-wood, mirabow, Borneo-teak
Nazwy francuska
merbau
Nazwy niemiecka
Merbau
Nazwy stosowane w
kwila w Nowej Gwinei, Go-nuoc w Wietnamie, ipil w Polinezji i Indonezji, merbo
innych krajach:
i taritih na Jawie, alai, anglai, jumelai i maharau na Borneo, gefi, ipi, langgiri, ogifi
na Celebes, aisela, dowora, falai, kayu besi na Molukas, lumpho, lumpaw i makamong w Tajlandii lub tat-talun w Birmie, inzia we Włoszech, mirabow w USA,
oraz merbau we Francji, Szwecji i Hiszpanii

Pozyskanie
Drzewa merbau występują w klimacie równikowym, wybitnie wilgotnym, przede
wszystkim w lasach tropikalnych Oceanii i południowo-wschodniej Azji: Mianmar, Tajlandia
- część południowa, Wietnam, Malezja, Półwysep Malajski, stany Sarawak i Sabach
na wyspie Borneo, Indonezja-Sumatra, prowincja Kalimantan na wyspie Borneo, Sulawesi,
Moluki i Irian Zachodni, Filipiny, Nowa Gwinea oraz Wyspy Salomona.
W naturalnych zbiorowiskach leśnych drzewa merbau rosną w dużym rozproszeniu,
średnio jedno drzewo na 2 ha. Rośliny te dorastają do 40 (45) metrów wysokości, a ich pnie
pokrywa szara, łuszcząca się kora (w miejscach złuszczeń jest szarobrązowa do jasno
brązowoczerwonej o grubości ok. 1 cm. Pień o średnicy dochodzącej do 70-150 cm, a czasem
i większej, z wysoko sięgającymi „deskowymi” napływami korzeniowymi, jest często
niecylindryczny i pozbawiony gałęzi zwykle tylko do wysokości ok. 5 (10) m - strefa
bezgałęziowa pnia nie jest tak duża jak u innych znanych drzew tropikalnych.
Struktura
Budowa makroskopowa
Świeżo przetarte drewno ma dość charakterystyczny ziemisty zapach
i pomarańczowo-brązowy kolor twardzieli, natomiast wąska, przobwodowa strefa drewna
bielastego (o szerokości 5-10 cm) jest koloru biało-żółtego. Pod wpływem światła i zawartego
w powietrzu tlenu drewno twardzieli szybko i intensywnie ciemnieje stając się ciemno
brązowe. Ostateczna barwa wykazuje pewne zróżnicowanie zależne także od miejsca
pozyskania drewna (siedliska tj. warunków wzrostu drzew).
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Rysunek drewna na wszystkich przekrojach współtworzą duże naczynia. Na przekroju
poprzecznym naczynia te widoczne są w postaci rozmieszczonych równomiernie drobnych
otworków w jasnej otoczce, które ułożone są pojedynczo lub rzadziej w zgrupowaniach
po 2-3. Na przekrojach stycznym i promieniowym te same naczynia mają postać wyraźnych,
połyskująco-czarnych kresek (drobnych rowków na powierzchni drewna. Na przekroju
poprzecznym można dostrzec również przyrosty roczne, które mogą osiągnąć szerokość
nawet 1 cm. Cechą charakterystyczną drewna merbau jest to, że niektóre z naczyń wypełnione
są żółtym, połyskującym pyłem, który pod przeźroczystymi powłokami malarskolakierniczymi do złudzenia przypomina misternie wykonane, złote inkrustacje w kształcie
drobnych pasemek (Anglicy nazywają je złotymi cętkami). Innym elementem
urozmaicającym rysunek tego drewna jest obecność promieni drzewnych. Są one widoczne
gołym okiem na przekroju promieniowym w postaci drobnego błyszczu.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna merbau (Intsia sp.): a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c)
przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Merbau należy do gatunków rozpierzchło-naczyniowych o widocznych granicach
przyrostów rocznych. Naczynia rozmieszczone są dość równomiernie na szerokości przyrostu
rocznego (nie ma ich w wąskim pasie kończącym słój), zwykle pojedynczo lub
w zgrupowaniach po 2-3. Średnica członów naczyń wynosi od 0,12 do 0,28 mm (średnio
0,2 mm). W ścianach poprzecznych występuje perforacja prosta, a w ścianach podłużnych
brak zgrubień spiralnych. Naczynia otacza miękisz paratrachealny, skrzydełkowy. Mimo
to w członach naczyń brak jest wcistek, za to występują złogi substancji niestrukturalnych.
Wspomniany miękisz to miękisz włóknisty składający się przeciętnie z 2-4 komórek,
ułożonych jedna nad drugą, w których dość często odnaleźć można pryzmatyczne kryształki
związków mineralnych. Pionową strukturę drewna uzupełniają włókna o średniej grubości
ścian i długości od 0,56 do 0,79 mm.
Promienie drzewne są jednorodne, tworzą je komórki miękiszowe leżące. Szerokość i
wysokość promieni jest zróżnicowana. Są to promienie jedno- lub kilku szeregowe (od 1 do 4,
najczęściej dwu-szeregowe), składające się z kilku lub kilkunastu warstw komórek (od 5 do
15 a nawet 20). W drewnie brak widocznej budowy piętrowej.
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a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna merbau (Intsia sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Gęstość omawianego drewna w stanie powietrzno-suchym wynosi średnio ponad 850
3
kg/m . Według sześciostopniowej skali gęstości Krzysika (1978) jest to drewno bardzo
ciężkie (klasa I). Wilgotność punktu nasycenia włokien jest dość niska i wynosi ok. 24 %.
Merbau jest jednym z bardziej stabilnych wymiarowo rodzajów drewna (tabela 2) i pod tym
względem zachowuje się podobnie jak drewno teakowe, co podkreśla jedna z jego nazw
angielskich Borneo-teak. Stabilność tą zapewniają niskie wartości skurczów w kierunku
promieniowym (ok.3%) i stycznym (ok.5%). Dla drewna merbau i teaku są one zdecydowanie
mniejsze niż analogiczne skurcze notowane, np. w drewnie dębowym (4% i 7,8%). Niskie
współczynniki a także niska anizotropia skurczu wskazują na małą tendencję drewna merbau
do powstawania pęknięć desorpcyjnych.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna merbau (Intsia sp.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1100 – 1300
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
820 – 950
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
760 – 900
Porowatość w stanie absolutnie suchym
Co [%]
45
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
24
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Kwl [%]
0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,1 – 3,1 – 4,0
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,4 – 5,2 – 7,4
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
8,0 – 9,9 – 12,1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
105
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
58 – 74 – 85
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
115 – 138 – 155
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
145
Udarność
U [kJ/m2]
86
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
15,4 – 16,3 – 20,1
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
17,5
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
1,1
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
82 – 120
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Kolejnym atutem tego drewna są wysokie właściwości mechaniczne (tabela 2).
Nie bez powodu rodzaj ten nazywany jest również moluckim drewnem żelaznym (Moluccan
iron-wood). Średni moduł sprężystości merbau wynosi ponad 16 GPa.
Mrebau to drewno, które czasem posiada lekko splątane włókna i z tego względu jego
średnia wytrzymałość na ścinanie i rozłupanie osiąga znaczne wartości (odpowiednio
17,5 MPa oraz 1,1 MPa). Merbau charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością
na ściskanie wzdłuż włókien (średnio powyżej 70 MPa) i twardością (średnio powyżej
80 MPa). Również pod obciążeniami dynamicznymi wykazuje dobrą charakterystykę: średnia
udarność wynosi 86 kJ/m2, a wytrzymałość na zginanie dynamiczne 145 MPa.
Obróbka i zastosowanie
Świeże, jeszcze nie wysuszone i nie okorowane drewno jest raczej trudne do obróbki
ze względu na obecność płynnych gumo-żywic w korze, które brudzą krawędzie tnące zębów
pił. Powoduje to zwiększenie współczynnika tarcia i szybsze zużywanie się narzędzi. Ponadto
wilgotne drewno przy dłuższym kontakcie z żelazem ulega miejscowym przebarwieniom
na ciemnobrązowe do czarnego. Niedogodności te po okorowaniu i wysuszeniu drewna
zanikają. Wprawdzie nie stwierdzono reakcji alergicznych przy pracy z drewnem merbau
to jednak przy jego obróbce należy pamiętać o zapewnieniu właściwego odpylania
pomieszczeń, ze względu na możliwość podrażnienia błon śluzowych.
Powierzchnie już po struganiu są gładkie i posiadają połysk. Sprzyja temu zwarta
struktura drewna i prosty układ włókien. Drewno to dobrze się frezuje, poleruje i skleja.
Drewno merbau jest bardzo rzadko skrawane na okleiny - jedynie po bardzo dokładnej
obróbce hydrotermicznej i tylko przy atrakcyjnym rysunku drewna. Złącza frezowane
i dłutowane są bardzo wytrzymałe, również łączenia za pomocą gwoździ i wkrętów są trwałe,
z tym, że powinny być poprzedzone nawierceniami z uwagi na dużą twardość i możliwość
pękania drewna.
Drewno ma naturalnie dużą odporność zarówno na ujemne wpływy czynników
atmosferycznych, jak i na destrukcyjne działanie grzybów i mikroorganizmów oraz atak przez
owady. Według normy PN-EN 350:2016-10 jest drewnem bardzo odpornym lub odpornym na
grzyby (klasa 1-2) oraz drewnem średnio odpornym na atak przez termity (klasa M).
Twardziel merbau wykazuje również znaczną odporność na działanie kwasów.
Daje to możliwość stosowania omawianego drewna w trudnych warunkach,
np. w kolejnictwie na podkłady kolejowe i wagony, w budownictwie wodnym na pale
falochronów i pomostów oraz elementy jednostek pływających, czy w przemyśle
chemicznym na opakowania do chemikaliów i podłogi w laboratoriach. Oprócz
wymienionych zastosowań w krajach pozyskania drewno merbau służy do produkcji stołów
warsztatowych i podstaw maszyn a także słupów telegraficznych i budowy ramp
przeładunkowych.
Dla indywidualnego krajowego użytkownika oznacza to, że drewno merbau można
śmiało wykorzystywać na zewnątrz budynku, np. do aranżacji ogrodów i tarasów. Poza tym
stosuje się je do produkcji stolarki wewnętrznej w postaci drzwi, okien i schodów oraz
meblarstwie, a także w stolarstwie artystycznym. Dość nietypowym zastosowaniem drewna
merbau jest jego użycie na rękojeści i łoża broni palnej (głównie myśliwskiej i sportowej)
oraz do wyrobu instrumentów muzycznych. Firmy handlujące tym drewnem oferują go
w różnej postaci. W zależności od przyszłego przeznaczenia możemy kupić tarcicę, lub
gotowe półfabrykaty przeznaczeniowe.
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Informacje uzupełniające
Ze względu na kolorystykę i przedstawione wyżej właściwości mechaniczne
omawiane drewno jest szczególnie predystynowane do wyrobu ekskluzywnych podłóg
i parkietów w pomieszczeniach reprezentacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
i domach prywatnych. Głęboki brązowy kolor drewna rozjaśniony złotymi cętkami, podkreśla
dostojność miejsca i doskonale współgra z nowoczesnym wyposażeniem. Jednocześnie
ciemna barwa nawierzchni maskuje ewentualne zabrudzenia i zarysowania. Dzięki temu
podłoga dłużej zachowuje pełne walory estetyczne, tym bardziej, że drewno merbau posiada
dobrą stabilność wymiarową i jest twarde a więc bardzo odporne na ścieranie i wgniecenia.
Nie bez przyczyny w krajach pozyskania jest stosowane również na podłogi do hal
produkcyjnych i magazynów.
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