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Kauczukowiec brazylijski (Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg.)
Nazewnictwo
Hevea to ostatnio najpopularniejsza w Europie nazwa drewna pozyskiwanego z drzew
liściastych Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg.) z rodziny wilczomleczowatych
(Euphorbiaceae). W starszych opracowaniach gatunek ten opisywany był pod takimi
synonimami jak Siphonia brasiliensis Willd ex A.Juss., Hevea paneirenis Mull. Arg., Hevea
radiana Huber (Lorenzi 2000). W międzynarodowym obrocie handlowym drewnem
kauczukowca używa się też innych określeń – te najczęściej stosowane zestawiono w tabeli
1, wytłuszczając nazwy obowiązujące według normy PN-EN 13556:2005. Polska normowa
nazwa omawianego gatunku drewna to kauczukowiec brazylijski.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna kauczukowca (Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg.) - wytłuszczonym
drukiem podano nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polska
kauczukowiec brazylijski
Nazwy angielskie
hevea, rubberwood
Nazwa francuska
hévéa
Nazwy niemieckie
Hevea, Gummibaumholz, Kautschuk-Holz
Nazwy stosowane w
mapalapa, seringa, seringuera, Para rubbertree w Brazylii, arbol de caucho w
innych krajach:
Wenezuelii, shirenga w Peru, kayu karet w Indonezji, hvaru, hevea wood w
Malezji, rubber wood w USA

Pozyskanie
Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg. naturalnie występuje w dorzeczu
Amazonki, również na terenach zalewowych, jednak ze względu na ogromne
zapotrzebowanie na produkowane przez to drzewo mleczko kauczukowe powstały liczne
plantacje w innych częściach Świata tj. w południowo-wschodniej Azji (Malezja, Indonezja,
Tajlandia, Sri Lanka, Filipiny, Myanmar, Wietnam) i zachodniej Afryce (Liberia, Nigeria,
Wybrzeże Kości Słoniowej), które łącznie zajmują ponad 9 milionów hektarów. Aktualnie
największym dostawcą drewna hevea jest Malezja, gdzie powierzchnię plantacji tego gatunku
ocenia się na ponad 1,5 miliona hektarów.
Drzewa kauczukowca rosnące w naturalnych warunkach osiągają wysokość 20-30
metrów i średnicę w odziomku do ok. 60 cm. Drzewa z upraw plantacyjnych są znacznie
mniejsze, ich wysokość po 30 latach uprawy nie przekracza 10 – 12 m, a średnica 30 – 40 cm.
W uprawie plantacyjnej wyróżnialny pień ma wysokość tylko ok. 2 – 6 m. Kora kauczukowca
jest gładka z poziomymi spękaniami, w kolorze brunatno-zielonym. Cykl poprodukcyjny
kauczukowców plantacyjnych wynosi ok. 30 lat, bowiem w starszym wieku znacznie spada
ich zdolność do wytwarzania mleczka kauczukowego. Ponad 30-o letnie drzewa są wycinane,
a w ich miejsce sadzone są następne.
Struktura
Budowa makroskopowa
Drewno kauczukowca ma jasno-brązowy kolor i strukturę rozpierzchłonaczyniową.
Miejscami mogą pojawić się ciemniejsze pasma, powstałe w wyniku uszkodzenia kambium
przy pozyskiwaniu mleczka kauczukowego. Świeże drewno wydziela nieprzyjemny zapach,
który po wyschnięciu zanika. Omawiane drewno zawiera szerokie pasy (2-3 cm) z lekko
odchylonymi włóknami widoczne na przekroju promieniowym. Na przekroju tym obecne są
również promienie drzewne w postaci drobnego błyszczu.
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Rysunek drewna wzbogacają naczynia: na przekroju poprzecznym widoczne w postaci
drobnych kropek, a na wzdłużnych jako ciemniejsze kreski (rowki). W omawianym drewnie
na przekroju poprzecznym zauważalne są słabo zarysowane przyrosty roczne oraz drobne
jaśniejsze pasemka miękiszu przebiegające w kierunku stycznym. Drewno młodociane
(juwenilne) jest zwykle szerokosłoiste.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna kauczukowca (Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg.):
a) przekrój poprzeczny (z widocznym rdzeniem) , b) przekrój promieniowy,
c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Naczynia w drewnie kauczukowca są rozmieszczone pojedynczo lub
w zgrupowaniach po 2 – 3, znacznie rzadziej w większych po 4 a nawet 10. W obrębie
zgrupowań naczynia ułożone są jedno za drugim w rzędach przebiegających w kierunku
promieniowym. Średnica członów naczyń wynosi od 0,15 do 0,26 mm (średnio 0,21 mm).
Średnia ilość naczyń na 1 mm2 przekroju poprzecznego waha się od 1 do 3, a ich udział
objętościowy wynosi ok. 11%.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna kauczukowca (Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Pionowy system strukturalny współtworzą włókna, ułożone w równych
promieniowych rzędach. Długość włókien wynosi od 1,4 do 1,9 mm, a udział objętościowy w
strukturze drewna 66 %. Uzupełnieniem jest miękisz apotrachealny. Miękisz ten na przekroju
poprzecznym tworzy wąskie smugi (o szerokości 1 komórki) przebiegające w kierunku
zbliżonym do stycznego. Miękisz włóknisty w drewnie kauczukowca to zwykle zespół 4-8
komórek miękiszowych ułożonych jedna nad drugą.
W ścianach poprzecznych członów naczyń występuje perforacja prosta, zaś
na ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych. Wnętrza naczyń często wypełniają
cienkościenne wcistki. W drewnie tym występują promienie drzewne niejednorodne
zbudowane z różnych typów komórek miękiszowych, przy czym komórki stojące zwykle
tworzą od 2 do 4 warstw marginalnych (czasem przy zrośniętych na wysokości promieniach
mogą również pojawić się w warstwach środkowych). W komórkach miękiszu drzewnego
i promieni drzewnych zdarzają się pojedyncze, pryzmatyczne kryształki związków
mineralnych. Promienie drzewne są dość wąskie (najczęściej 2-3 szeregowe, rzadziej szersze)
i dość smukłe najczęściej kilkunastowarstwowe. W omawianym drewnie brak jest budowy
piętrowej. Udział objętościowy promieni drzewnych wynosi około 19 %.
Właściwości
Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne drewna kauczukowca przedstawiono
w tabeli 2. Jest to umiarkowanie ciężki rodzaj drewna, mieszczący się w klasie III wg
klasyfikacji Krzysika (1978). Ciężar właściwy drewna świeżo ściętego wynosi 850-950
kg/m3, a drewna o wilgotności 12% - około 620 kg/m3. Drewno to charakteryzuje niska
wartość wilgotności punktu nasycenia włókien, wynosząca 24 %. Pod względem stabilności
wymiarowej atutem drewna kauczukowca są niskie wartości skurczów: średni jednostkowy
skurcz całkowity w kierunku promieniowym wynosi 3,0 %, a w kierunku stycznym 5,6 %.
Średni skurcz objętościowy nie przekracza 10 %, co według klasyfikacji podanej przez
Krzysika (1978) oznacza drewno mało kurczliwe.
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna kauczukowca (Hevea brasiliensis Muell. Arg.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
850 – 950
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
560 – 620 – 730
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
520 – 600 – 640
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
24
Porowatość
C [%]
60
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,2 – 3,0 – 3,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,0 – 5,6 – 7,0
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
8,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
76 – 85 – 102
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
32 – 52 – 66
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
66 – 95 – 117
Udarność
U [kJ/m2]
70
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
9,2 – 11,7
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
11,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
43
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Drewno to wykazuje przeciętne właściwości mechaniczne. Przykładowo średnia
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi 85 MPa, na ściskanie wzdłuż włókien
52 MPa, a na zginanie 95 MPa. Niższa wytrzymałość na rozciąganie od wytrzymałości na
zginanie wynika z obecności pasiastego skrętu włókien.
Pod względem wyglądu oraz właściwości fizycznych i mechanicznych drewno to jest
zbliżone między innymi do drewna limbo (Terminalia superba Engel. & Diels) ramin
(Gonytylus bancanus (Miq.) Kurz), aningeria (Aningeria altissima (A.Chev.) Aubrev. &
Pellegr.), damarzyk meranti jasne (Shorea sp.) i w wielu zastosowaniach może stanowić ich
zamiennik.
Obróbka i zastosowanie
Suszenie naturalne i sztuczne drewna kauczukowca przebiega szybko bez tendencji
do powstawania pęknięć. Jest to rodzaj drewna łatwy w obróbce ręcznej i maszynowej.
Drewno to również dobrze się skrawa i skleja. Lakierowanie, a także olejowanie
i woskowanie kauczukowca nie sprawia większych problemów. Łączenie za pomocą gwoździ
i wkrętów jest bardzo trwałe, ale wymaga wcześniejszych nawierceń, ze względu na
niebezpieczeństwo rozłupu.
Omawiany gatunek drewna ma niską naturalną trwałość. Według kryteriów oceny
zawartych w normie PN-EN 350:2016-10 naturalna odporność drewna kauczukowca
brazylijskiego wobec grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi pięć - co oznacza drewno
nieodporne. Podobnie w przypadku termitów drewno to ma najniższą trwałość. Wskazuje
to na duże prawdopodobieństwo, że omawiany rodzaj drewna będzie również atakowany
przez krajowe ksylofagi. Wobec powyższego istotną cechą omawianego drewna jest łatwość
w nasycaniu impregnatami, pozwalająca na zwiększenie odporności na działanie czynników
biotycznych.
Kauczukowiec wykorzystywany jest przede wszystkim do produkcji tworzyw
drzewnych: płyt MDF, płyt wiórowych, sklejek (głównie jako wewnętrzne warstwy) oraz
różnego rodzaju opakowań i elementów ułatwiających transport (np. skrzynek i palet).
Drewno to ze względu na łatwość obróbki służy do wytwarzania drobnych przedmiotów
kuchennych, np. podstawki do noży, deski do krojenia, miski, tacki, rękojeści sztućców oraz
innych wyrobów galanteryjnych np. ramki, stojaki do gazet, szkatułki, puzderka, zabawki.
Obecnie omawiane drewno używane również w meblarstwie oraz do produkcji boazerii
i materiałów podłogowych. W Polsce te ostatnie dostępne są w postaci elementów litych
desek podłogowych i desek klejonych. Ze względu na niską naturalną trwałość kauczukowiec
brazylijski nie powinien być polecany do zastosowań zewnętrznych.
Informacje uzupełniające
Hevea brasiliensis (Wild ex A.Juss.) Muell. Arg. początkowo uprawiany był
wyłącznie w celu pozyskiwania mleczka kauczukowego i stanowił istotną pozycję
w ekonomii Brazylii. Przykładowo Manaus (miasto założone w 1699 roku przez
Portugalczyków), wykwitło w sercu Amazonii podczas boomu kauczukowego, w latach
1900-1910. Połowa produkowanego wówczas na świecie „zielonego złota”, czyli mleczka
kauczukowego, pochodziła właśnie z dorzecza Amazonki. Po II Wojnie Światowej wraz
z wynalezieniem syntetycznego kauczuku znaczenie tych plantacji istotnie zmalało, ponadto
pojawiła się silna konkurencja z Azji. Już w 1876 roku przemycono nasiona kauczukowca
brazylijskiego do Anglii. Rok później trafiły one na Cejlon, a następnie do Singapuru, gdzie
wyrosły z nich silne sadzonki, dając początek pierwszej azjatyckiej hodowli, łamiącej
dotychczasowy monopol Brazylii. Po rozwinięciu techniki rozmnażania wegetatywnego
roślin na przełomie XIX i XX wieku areał plantacji kauczukowca brazylijskiego w krajach
azjatyckich wyraźnie wzrósł.
4

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

Drewno kauczukowca brazylijskiego na stałe pojawiło na międzynarodowym rynku
ok. 15 lat temu jako tani substytut kurczących się zasobów innych rodzajów tropikalnego
drewna o zbliżonych właściwościach i wyglądzie. Od tego czasu podaż i popyt na ten
surowiec systematycznie rosną.
Ocenia się, że obecnie roczny przyrost masy drewna na pniu w istniejących
plantacjach kauczukowca brazylijskiego na Świecie wynosi około 39 milionów metrów
sześciennych. Z ilości tej nadal tylko około 5 milionów metrów sześciennych trafia do
przerobu, a reszta jest spalana.
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