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Bubinga (Guibourtia tessmanii (A.Chev.) J.Léon.)
Nazewnictwo
Bubinga to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Guibourtia tessmanii (A.Chev.)
J.Léon. z rodziny miodlowatych (Meliaceae) – z tej samej co mahonie. Oprócz podanej
wyżej, najpopularniejszej nazwy łacińskiej można spotkać jej starszy synonim Copaifera
tessmanii. Harms. Identyczne określenie „bubinga” stosuje się również do drewna
pozyskiwanego z dwóch kolejnych gatunków drzew występujących w Afryce: Guibourtia
pelleriniana J.Léon. i Guibourtia demeusei (Harms) J. Léon. Omawiane drewno wymienione
jest w polskiej normie dotyczącej oklein z drewna pochodzącego z tropikalnej strefy
klimatycznej (PN-D-97004:1999). W tabeli 1 podano najczęściej używane nazwy handlowe
wobec omawianego drewna z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN 13556:2005.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna bubingi (Guibourtia tessmanii (A.Chev.) J.Léon.) - wytłuszczonym drukiem podano
nazwy obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwa polska
bubinga
Nazwy angielskie
bubinga, African rosewood
Nazwy francuskie
bubinga, bois de Roe d’Africue
Nazwy niemieckie
Bubinga, Westafrikanisches Rosenholz
Nazwy stosowane w bubingo, kevazingo i ovang w Gabonie, essingang, nomélé, okweni, ovong i simingan w
innych krajach:
Kamerunie, waka w Kongo, oveng w Angoli i Gwinei Równikowej, akume w USA

Pozyskanie
Drzewa Guibourtia tessmanii (A.Chev.) J.Léon. występują w zachodniej Afryce
Środkowej w takich krajach jak: Kamerun, Gwinea Równikowa, Kongo, Gabon i Angola.
W naturalnych lasach deszczowych rosną w znacznym rozproszeniu. W wieku dojrzałym
drzewa te osiągają wysokość do 30-45 m, i średnicę odziomkową od 0,9 do 1,5 m (czasem
znacznie większą, nawet do 2,5 m). Rośliny wytwarzają szeroką koronę o prostych gałęziach,
które u dojrzałych osobników mogą zaczynać się już na wysokości 15-20m. Kora
pokrywająca młodsze pnie jest cienka, gładka i ma zielonkawo-szary kolor, na starszych staje
się grubsza (ok. 1 cm) chropowata i łuszcząca o barwie szarej do ciemnobrązowej. Pnie są
proste, dobrze uformowane, u podstawy z wąskimi, deskowatymi, wysoko sięgającymi
napływami korzeniowymi.
Pozyskanie i eksport drewna bubingi na przestrzeni ostatniego półwiecza
systematycznie rośnie. Przykładowo wielkość eksportu tego drewna w postaci kłód
w Kamerunie w 1965 roku wynosiła 2,3 tys. m3, a w 1997 11,5 tys. m3 (www.fao.org). Jednak
w porównaniu z eksportem innych gatunków drewna nie są to wielkości znaczące,
w przypadku wspomnianego wyżej Kamerunu eksport drewna bubingi stanowi tylko około
1% ogólnego eksportu drewna.
Struktura
Budowa makroskopowa
Bubinga to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Świeże
drewno wydziela nieprzyjemną kwaśną woń. Po wyschnięciu nie posiada żadnego
charakterystycznego zapachu. Wąski biel o szerokości od 2 do 5 cm ma zróżnicowaną barwę:
białą, jasnożółtą lub szaro-różową (traktowany jest jako odpad). Biel wyraźnie odcina się
od mocno wybarwionej twardzieli. Świeżo przetarta ma barwę różowo-czerwoną, która pod
wpływem światła i tlenu zawartego w powietrzu ciemnieje do czerwonobrązowej
z fioletowym odcieniem.
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Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna bubingi Guibourtia tessmanii (A.Chev.) J.Léon :
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy (obecny gniazdowy skręt włókien), c) przekrój styczny

W twardzieli obecne są liczne, ciemniejsze smugi w postaci nieregularnych
pastelowych linii. Duże naczynia widoczne są na wszystkich przekrojach – na przekroju
poprzecznym w postaci drobnych jasnych plamek, a na przekrojach podłużnych w postaci
drobnych rowków. Promienie drzewne są widoczne tylko na przekrojach podłużnych.
Na przekroju ściśle promieniowym tworzą średniej wielkości błyszcz. Drewno to jest prosto
włókniste ale spotykane jest również drewno o bardziej złożonym rysunku związanym
ze splątanym układem włókien.

Budowa mikroskopowa
Na przekroju poprzecznym drewna bubingi naczynia rozmieszczone są równomiernie,
głównie pojedynczo lub w zgrupowaniach po 2-3.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna bubingi Guibourtia tessmanii (A.Chev.) J.Léon:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Ilość naczyń nie jest duża, na 1 mm2 przekroju poprzecznego przypada ich tylko
od 1 do 5. Średnica naczyń waha się od 0,06 do 0,22 mm. Światła naczyń w strefie twardzieli
są często wypełnione brunatną wydzieliną gumo-żywiczną. Naczyniom towarzyszy miękisz
skrzydełkowy. Oprócz niego w drewnie obecny jest rozproszony miękisz apotrachealny.
Komórki te często zawierają pryzmatyczne kryształki związków mineralnych. Włókna
drzewne są grubościenne. Ich przeciętna długość wynosi ok. 1,8 mm.
Na przekroju promieniowym zwraca uwagę perforacja prosta w ścianach
poprzecznych członów naczyń. W ich ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Promienie drzewne są jednorodne, zbudowane z jednego typu komórek miękiszowych.
Na przekroju stycznym widać smukły kształt promieni, które nie tworzą budowy
piętrowej. Są to najczęściej promienie kilkudziesięciowarstwowe zawierające od 2 do 5
szeregów komórek miękiszowych.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna bubingi podane są w
tabeli 2. Według sześciostopniowej skali Krzysika jest to drewno bardzo ciężkie (klasa I).
Średnia gęstość dla stanu powietrzno-suchego (dla drewna o wilgotności ok.12%) wynosi 870
kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się niską wilgotnością punktu nasycenia włókien
(około 24%) oraz średnimi wartościami skurczów. Atutem jest tu niska anizotropia skurczu
(jednostkowy skurcz całkowity w kierunku promieniowym jest zbliżony do analogicznej
cechy w kierunku stycznym). Według klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika (1978))
bubinga należy do drewna średnio kurczliwego - skurcz objętościowy wynosi średnio
ok. 13,3%.
Drewno bubingi to materiał o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych.
Średnia wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi 178 MPa, na ściskanie 71 MPa,
i zginanie 137 MPa. Prosto włókniste drewno bubingi charakteryzuje się imponującym
modułem sprężystości nawet powyżej 20 GPa. Splątany układ włókien powoduje
zdecydowane obniżenie tej wartości nawet do ok. 12 GPa. Omawiane drewno jest twarde,
przykładowo twardość Janki na przekroju poprzecznym wynosi średnio 115MP (niewiele
mniejsza jest na przekrojach podłużnych, ok. 80-95MPa).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna drewna bubingi (Guibourtia tessmanii (A.Chev.) J.Léon.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
900 – 950 – 1000
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
800 – 870 – 950
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
750 – 850
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
24
Porowatość
C [%]
51
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
5,0 – 6,3 – 7,5
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
7,8 – 8,8 – 9,6
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
12,3 – 13,3 – 14,4
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
125 – 178 – 200
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
65 – 71 – 82
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
85 – 137 – 160
Udarność
U [kJ/m2]
33 – 53 – 81
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
12,0 – 17,2 – 20,2
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
9,0 – 14,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
105 – 115 – 135
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Drewno bubingi jest trudniejsze w obróbce, szczególnie ręcznej. Duża gęstość drewna
wymaga użycia twardych narzędzi skrawających, najlepiej z nakładkami z węglików
spiekanych. Obrabialność tą może dodatkowo utrudnić obecność splątanego układu włókien.
Omawiane drewno wysycha wolno ale nie wykazuje szczególnych tendencji do powstawania
pęknięć i odkształceń desorpcyjnych. Ze względu na dużą twardość drewna łączenie
za pomocą gwoździ i wkrętów jest utrudnione. Zaleca się wykonywanie nawierceń
(www.exotichardwoods-africa.com/bubinga.htm). Klejenie jest również utrudnione,
szczególnie w przypadku przekrojów poprzecznych. Do zalet należy łatwość wykończenia
powierzchni. Drewno to dobrze się szlifuje i poleruje oraz maluje. Bardzo dobry efekt daje
olejowanie. Ponad to jest to drewno bezpieczne w przerobie bowiem nie wywołuje
podrażnień skóry i dolegliwości dermatologicznych.
Twardziel jest bardzo oporna w nasycaniu środkami ochrony drewna (podatność
na nasycanie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 4). Według
wymienionej wyżej normy naturalna trwałość drewna twardzieli wobec mikroorganizmów
(w skali pięciostopniowej) wynosi 2, co oznacza drewno trwałe, a wobec termitów (w skali
trzystopniowej) 1, czyli nie podatne na atak. Z tego względu w większości zastosowań
drewno to nie wymaga impregnacji.
Ze względu na wysokie właściwości mechaniczne, naturalną trwałość i atrakcyjny
rysunek oraz barwę drewno bubingi znalazło wszechstronne zastosowania. Używa się go
zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Mogą to być silnie obciążone konstrukcje,
np. mosty, szkutnictwo, rampy przeładunkowe i podkłady kolejowe, trzonki narzędzi czy
wyposażenie ekskluzywnych pojazdów. W budynkach drewno bugingi jest używane
do wyrobu okien i drzwi, boazerii i okładzin ściennych, schodów, podłóg, stolarki
artystycznej oraz różnego rodzaju mebli. W meblarstwie występuje w postaci elementów
litych i oklein.
Szczególnie cenione jest drewno bubingi o splątanym układzie włókien. Takie drewno
najczęściej przerabiane jest na tarcicę promieniową lub okleiny. Zwiększeniu ilości materiału
o pożądanym rysunku sprzyja przetarcie ćwiartkowe potężnych kłód odziomkowych bubingi.
Czasem z takich pni pozyskuje się plastry drewna o grubości ok. 10-15 cm. Plastry te wycięte
są szlifowane i olejowane. Po dorobieniu solidnej podstawy służą jako oryginalne stoły
ogrodowe.
Ze względu na atuty wizualne i fioletowy odcień drewno bubingi porównywane jest z
drewnem palisandrów i czasem, stanowi ich tańszy substytut. Jest cenione w wyrobach
specjalistycznych takich jak instrumenty muzyczne (fot.4). Równie chętnie używane jest w
wyrobach artystycznych i galanterii drzewnej (fot.5).
Podobnymi gatunkami drewna do bubingi są: mutenye (Guibourtia arnoldiana J.
Léon.), Bahia rosenholz (Dalbergia varabilis Vog.) i etimoe (Capaifera salikounda Heck.).
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