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Kurbial (Hymenaea courbaril Linn.)
Nazewnictwo
Kurbial to spolszczona nazwa drewna courbaril pozyskiwanego z drzew Hymenaea
courbaril Linn. z rodziny brezylkowatych (Caesalpiniaceae). Nazwa rodzaju Hymenaea
obejmującego 17 gatunków pochodzi od imienia boga Hymena (Hymenajosa) z mitologii
greckiej, który był opiekunem małżeństwa. W obrocie drewnem kurbialu używa się i innych
określeń handlowych. Te najczęściej stosowane zestawiono w tabeli 1, eksponując przez
wytłuszczenie nazwy obowiązujące według najnowszej normy dotyczącej terminologii
drewna okrągłego i tarcicy stosowanej w handlu drewnem w Europie. W Polsce nadal
najpopularniejszym określeniem omawianego drewna jest nazwa jatoba.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna jatoba (Hymenaea courbaril Linn.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
kurbial, jatoba
Nazwy angielskie
courbaril, diamond cherry, west indian locust
Nazwy francuska
courbaril
Nazwy niemiecka
Courbaril
Nazwy stosowane w
locus w Holandii, algarobo, jutabi, jatoba, jutahi, jutahy w Brazylii, algarroba,
innych krajach:
coapinol, guapinol, nere w Meksyku, capinol w Salwadorze, avati w Panamie,
marbre w Gwadelupie, copalier, itaiba, kawanari, locust w Gujanie, algarobo,
corobore w Wenezueli, cocachien w Gujanie Francuskiej, copal w Ekwadorze ,
abati, avati, timbary w Paragwaju

Pozyskanie
Kurbial jest drzewem o małych wymaganiach siedliskowych, preferując tereny
piaszczyste, nie zalewane wodą. Rośnie w nizinnych i górskich lasach deszczowych,
w okresowo wilgotnych lasach podzwrotnikowych, a także w lasach galeriowych Ameryki
Południowej i Środkowej. Zasięg występowania tego gatunku ciągnie się od południowego
Meksyku poprzez Panamę, Kolumbię, Wenezuelę, Gujanę po Peru i Brazylię. Można ją
znaleźć także na niektórych wyspach Morza Karaibskiego. Występuje do wysokości 900 m
n.p.m.
Drzewa osiągają wysokość do 40 m. Jak na rośliny tropików rosną dość wolno
zwiększając swe rozmiary o ok. 1m w ciągu roku. Pień jest prosty, cylindryczny, z wysoko
sięgającymi napływami korzeniowymi i średnicą do 1,5 m (niekiedy większą). Do wysokości
ok. 15 –20 m pień pozbawiony jest gałęzi. Pokrywa go dość gładka, jasno-brązowa kora (od
środka intensywnie czerwona), która dzięki znacznej zawartości terpenów i fenoli chroni
roślinę przez różnymi mikroorganizmami. Dzięki temu drzewa wyróżniają się brakiem pleśni
i grzybów na powierzchni kory - organizmów które licznie pokrywają inne gatunki drzew
rosnących w wilgotnym i ciepłym środowisku lasów tropikalnych.
Struktura
Budowa makroskopowa
Kurbial to gatunek liściasty, twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Biel
o szerokości 6-12 cm, jasno szaro-brązową barwą wyraźnie kontrastuje z ciemniejszą
twardzielą. Twardziel ma zróżnicowaną barwę w zależności od siedliska wzrostu drzew
a po przetarciu od bezpośredniego działania światła słonecznego, pod wpływem którego silnie
ciemnieje. Barwa ta zmienia się od żółto-brązowej przez czerwono-brązową
do ciemnobrązowej, a nawet brązowo-fioletowej, niekiedy z ciemnobrązowymi pasmami
o szerokości do 1 cm. Jaśniejsze drewno kurbial jest podobne do drewna czereśni lub wiśni,
zaś ciemniejsze przypomina kolorystycznie drewno tikowe.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna kurbial (Hymenaea courbaril Linn.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Kurbial ma widoczne prosty lub rzadziej lekko zawiły układ włókien. Przyrosty
roczne są widoczne na wszystkich przekrojach dzięki obecności warstwy miękiszu
terminalnego, kończącego każdy słój – widocznego w postaci jaśniejszych linii lub wąskich
pasm. Drobne promienie drzewne można zobaczyć na przekroju promieniowym. Rysunek
drewna na wszystkich przekrojach wzbogacają, duże naczynia. Na przekroju poprzecznym
naczynia te tworzą jaśniejsze plamki, równomiernie rozmieszczone na szerokości przyrostów
rocznych, a na przekrojach podłużnych jaśniejsze lub ciemniejsze linie (kreski). Omawiane
drewno po wyschnięciu nie wydziela żadnego zapachu.
Budowa mikroskopowa
Naczynia w drewnie kurbial są rozmieszczone pojedynczo lub parami, równomiernie
na szerokości przyrostu rocznego. Ich średnica waha się od 0,07 do 0,26 mm.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy makroskopowe drewna kurbial (Hymenaea courbaril Linn.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Człony naczyń posiadają w ścianach poprzecznych perforacje proste, a na ścianach
podłużnych brak jest zgrubień spiralnych. W naczyniach brak jest również wcistek, mimo,
że otacza jej miękisz paratrachealny. Oprócz skrzydełkowego miękiszu przynaczyniowego
wstępuje pierścieniowy miękisz terminalny, kończący każdy z przyrostów. Jest to miękisz
włóknisty składający się przeciętnie z 2-4 komórek, w których czasem obecne
są pryzmatyczne kryształki związków mineralnych. Włókna drzewne o dość grubych ścianach
mają średnią długość ok. 1,4 mm.
Promienie drzewne są jednorodne zbudowane z komórek miękiszowych leżących.
Są to smukłe promienie (nawet do 40 warstw komórek) o różnej szerokości (od 1 do 6
szeregów komórek), głównie 4 szeregowe. Elementy strukturalnie nie tworzą budowy
piętrowej. Źródła literaturowe mówią również o obecności w omawianym drewnie drobnych
przestworów międzykomórkowych.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyko-mechaniczne drewna kurbial zestawiono
w tabeli 2. Jest to bardzo ciężki gatunek drewna, mieszczący się w klasie I wg klasyfikacji
Krzysika (1978). Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (przy wilgotność ok. 12%)
wynosi około 950 kg/m3. Z tak wysoką gęstością związana jest niska porowatość drewna na
poziomie 50%. Drewno to charakteryzuje również niska wartość wilgotności punktu
nasycenia włókien - tylko 23%. Pod względem stabilności wymiarowej kurbial jest bardzo
podobna do drewna dębowego. Średnie wielkości skurczów w poszczególnych kierunkach
anatomicznych są praktycznie takie same jak u dębu. Średni skurcz objętościowy wynosi
niecałe 13%, co według klasyfikacji podanej przez Krzysika (1978) oznacza drewno średnio
kurczliwe.
Tabela 2
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna kurbial (Hymenaea courbaril Linn.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1100 – 1240
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
800 – 950 – 1020
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
710 –760 – 900
Porowatość w stanie absolutnie suchym
Co [%]
50
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
23
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Kwl [%]
0,3 – 0,4 – 0,5
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,2 – 3,5 – 4,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,2 – 7,6 – 9,1
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,7 – 12,9 – 14,3
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
150 – 165 – 180
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
56 – 80 – 100
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
95 – 130 – 145
Wytrzymałość na zginanie dynamiczne
Rgd [MPa]
140
Udarność
U [kJ/m2]
86 – 120
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
14,6 – 17,9 – 19,5
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
13,3 – 15,6 – 18,1
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
2,6 – 3,5 – 4,9
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
90 – 115 – 125
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

3

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

Z wysoką gęstością omawianego drewna związane są bardzo dobre właściwości
mechaniczne. W porównaniu do podobnej kolorystycznie krajowej wiśni, kurbial ma prawie
dwukrotnie wyższy moduł sprężystości i wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien.
Pozostałe właściwości mechaniczne też są zdecydowanie lepsze. Dotyczy to zarówno
wytrzymałości statycznych jak i dynamicznych. Przykładowo, wytrzymałość na zginanie
statyczne omawianego drewna wynosi średnio 130 MPa, przy wartości dla wiśni 90 MPa.
Kurbial wyróżnia się jako bardzo twarde drewno (cecha szczególnie istotna przy
wykorzystaniu na materiały podłogowe, decydujące o ścieralności a tym samym trwałości
nawierzchni). Twardość Janki na przekroju poprzecznym wynosi ponad 100 MPa i jest prawie
dwukrotnie wyższa od twardości wiśni i dębu.
Obróbka i zastosowanie
Suszenie naturalne drewna kurbial przebiega wolno, przy niewielkich skłonnościach
do paczenia się i pękania. Drewno to jest twarde i stawia znaczny opór narzędziom
skrawającym, powodując ich szybsze tępienie. Po dobrym przygotowaniu ostrzy gładkie
połyskujące powierzchnie uzyskuje się już po struganiu. Krawędzie elementów nie
odszczypują się, czemu sprzyja przeważnie prosty układ włókien. Drewno to dobrze się
skrawa i skleja. Do klejenia zaleca się stosowanie jedno lub dwuskładnikowych klejów
poliuretanowych. Lakierowanie jest stosunkowo łatwe, zarówno produktami
rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi. Olejowanie także nie sprawia żadnych
trudności. Łączenie za pomocą gwoździ i wkrętów jest bardzo trwałe. Aby wykonać
je prawidłowo powinno być poprzedzone nawierceniami w miejscach przyszłych łączników.
Wilgotne drewno przy dłuższym kontakcie z żelazem ulega przebarwieniu na kolor
jasnoszaro-niebieski w części bielastej, przechodzącej nawet do prawie czarnej w twardzieli.
Drewno to nie wykazuje podatności na gięcie po obróbce hydrotermicznej.
Kurbial jest gatunkiem trudnym do impregnacji (klasa 4) oraz nasycania związkami
antyseptycznymi. Zabezpieczenia te są konieczne, gdyż drewno to jest trwałe – posiada dużą
naturalną odporność, w tym na niekorzystne wpływy atmosferyczne, rozkład przez grzyby i
mikroorganizmy oraz owady - szkodniki drewna.
Kurbial ze względu na swe korzystne właściwości wytrzymałościowe oraz
dekoracyjny rysunek znajduje szerokie zastosowanie. W rejonie występowania drewno to
wykorzystywane jest w budownictwie wewnętrznym i zewnętrznym, w tym ostatnim również
w konstrukcjach wodnych (np. mosty) lub pływających (łodzie, kutry). W postaci elementów
litych lub oklein służy do produkcji mebli. Kurbial jest dobrym materiałem snycerskim i do
toczenia. Z omawianego drewna wykonywane są tak różne przedmioty jak np.: podkłady
kolejowe, skrzynie, rzeźby, uchwyty narzędzi, koła zębate, trzonki wioseł i stopnice w
schodach.
W Europie z omawianego drewna wykonuje się przede wszystkim podłogi. W Polsce
drewno to jest oferowane miedzy innymi w postaci tarcicy oraz litej deski parkietowej, a
także deszczułek posadzkowych i parkietu przemysłowego (mozaiki) . Częstym problemem
zgłaszanym przez użytkowników podłóg z drewna kurbial są wyraźne różnice w odcieniu
drewna, które silnie ciemnieje pod wpływem światła. Na takiej podłodze często widoczne są
jaśniejsze obszary po przesunięciu dywanu lub szafki.
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Informacje uzupełniające
W Ameryce Południowej ceni się nie tylko drewno kurbial (jatoba) lecz także i inne
substancje pozyskiwane z tych roślin. Drzewa Hymenaea courbaril Linn. zawierają lepką,
pomarańczową żywicę, która wyciekając dość szybko się zestala i twardnieje. W tej postaci
jako tzw. kopal jest wykopywana z ziemi lub pozyskiwana bezpośrednio z pni starych drzew.
Już Majowie i Aztekowie wykorzystywali kopal jako kadzidło w obrzędach
religijnych i rytuałach magicznych, nazywając je „mózgiem niebios”. Okadzanie kopalem
miało chronić przed czarną magią, złymi duchami i urokiem. W czasach współczesnych
żywica ta używana jest między innymi do produkcji lakierów.
Drzewa omawianego gatunku mają także długą historię użytkowania
w ziołolecznictwie. Rdzenne plemiona lasów tropikalnych np. Indianie Karaja z Peru lub Lud
Kreole z Gujany używały wywaru z kory tych drzew jako skuteczny środek przeciw
biegunce. Inne plemiona stosowały podobne mikstury na dolegliwości skórne, między innymi
do zwalczania grzybic. Pierwsze profesjonalne zapiski o faktycznych właściwościach
leczniczych pochodzą z 1930 roku. Dr J. Monterio Silva potwierdził, że wyciągi z kory tego
drzewa to dobry specyfik na wiele dolegliwości skórnych i żołądkowych oraz jako środek
wzmacniający, dający poczucie siły i wigoru, zapewniający dobry apetyt i co ważne gotowość
do pracy. W latach sześćdziesiątych XX w Brazylii znalazł się w szerokiej sprzedaży płynny
ekstrakt o nazwie Vinho de Jatoba, zalecany do stosowania na wiele schorzeń i dolegliwości.
Do dziś wśród pracowników leśnych Amazonii popularna jest herbata zaparzana z kory
jatoba. Drwale chwalą ją jako napój pobudzający, pozwalający na wielogodzinną pracę bez
odpoczynku. Współczesna medycyna potwierdza wiele z tych obserwacji. Wyciągi z kory
i liści a także owoców i drewna są używane jako energetyzujący tonik, a także jako składnik
substancji inhalujących dla astmatyków lub środek usuwający infekcje. Analiza chemiczna
wskazuje na obecność biologicznie aktywnych składników zawierających terpeny,
flawonoidy i oligosacharydy.
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