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Palma kokosowa (Cocos nucifera L.)
Nazewnictwo
„Drewno” palmy kokosowej pozyskuje się z kłodzin palmowych z gatunku Cocos
nucifera L. z rodziny arekowatych (Arecaceae (Palmae)). Gatunek ten, jako roślina
jednoliścienna nie jest uwzględniony w normie PN-EN 13556:2005, dotyczącej nazewnictwa
drewna znajdującego się w obrocie handlowym w Europie. Niezależnie od ustaleń
normowych materiał ten jest obecny na rynku pod różnymi nazwami (tabela 1).
Tabela 1.
Najczęściej używane nazwy handlowe wobec „drewna” palmy kokosowej (Cocos nucifera L.).
Nazwy polskie
palma kokosowa, kokos właściwy, drewno palmowe, drewno kokosowe
Nazwy angielskie
coconut, coconut wood
Nazwa francuska
cocotier
Nazwy niemieckie
Kokospalmenholz, Kokospalme Holz, Kokosnusspalme Holz
Nazwy stosowane w niu w Polinezji, Papui Nowej Gwinei i na Fidżi, niog na Filipinach, niong w Tajlandii,
innych krajach
kelapa w Malezji i Indonezji, dua w Wietnamie, coqueiro w Portugalii i Brazylii,
cocotero w Hiszpanii i Meksyku, mbanga w Gabonie, coconut i cocowood w USA

Pozyskanie
Kokos właściwy inaczej palma kokosowa (Cocos nucifera L.) to jedyny gatunek
z rodzaju kokos (Cocos). Pochodzi on prawdopodobnie z Azji południowo-wschodniej
i Oceanii. Już w czasach prehistorycznych dotarł do Afryki i obu Ameryk. Obecnie jest
najczęściej uprawianym gatunkiem palmy w klimacie równikowym, np. Filipiny, Tajlandia,
Malezja, Papua Nowa Gwinea, Fidżi, Sri Lanka, Indie, Hawaje, Seszele, Kamerun, Ghana,
Nigeria, Madagaskar, Wenezuela, Meksyk, Jamajka, Brazylia.
Cocos nucifera L. jest wiecznie zieloną rośliną drzewiastą dorastającą do 20-30 m
wysokości i osiągającą wiek do 100 lat. Na jej szczycie znajduje się pióropusz składający się
z 25-35 liści o długości 4-6 m. Są to liście pierzaste (taki rodzaj liści ma ok. 80% gatunków
palm). Kłodziny pokrywa szara kora z podłużnymi bruzdami i poprzecznymi bliznami
po ogonkach liściowych. Na samym wierzchołku kłodziny znajduje się stożek wzrostu (pąk
szczytowy) o długości 30-40 cm. Ścinając go powodujemy zniszczenie rośliny. Korzenie są
cienkie i bardzo długie. Palma w przeciwieństwie do większości drzew nie ma głównego
korzenia palowego, ale tysiące małych korzonków o średnicy od 0,5 mm do 2 cm i długości
od 15 mm do 20 m. Na początku korzenie rozwijają się w poziomie wykorzystując
powierzchniowe nawilżenie gleby. Potem zaczynają rosnąć pionowo docierając do poziomu
wód gruntowych. Ze względu na specyficzną budowę bryły korzeniowej czasem stosuje się
specyficzną technikę ścinki. Kłodziny nie są tradycyjnie powalane przez ścięcie w odziomku,
lecz za pomocą łukowatego lemiesza przez podcięcie ich korzeni.
Omawiany gatunek jest rośliną jednopienną - kwiaty męskie i żeńskie rozwijają się na
tym samym osobniku. Kwiaty zebrane są w długich kwiatostanach: żeńskie u podstawy
i męskie na końcach. Jedne i drugie mają lancetowate żółto-pomarańczowe płatki. Kwitnienie
rozpoczyna się w 6 – 12 roku życia rośliny. Owocowanie może trwać przez 80 lat. Owoce
mogą ważyć nawet do 8 kg. Owoc taki składa się z kilku warstw. Pokrywa go cienka i gładka
skórka, pod którą znajduje się gruba warstwa włókien, które chronią nasienie przed
uszkodzeniami oraz umożliwiają pływanie. Pod grubą łupiną nasienia znajduje się białe
bielmo wypełnione tzw. wodą kokosową.
O znaczącym obszarze zajmowanym przez plantacje palmy kokosowej świadczy
wielkość pozyskania jej orzechów. W 2008 roku na całym świecie zebrano prawie 55
milionów ton orzechów kokosowych. Prawie jedna trzecia tych zbiorów przypada na Filipiny,
drugie miejsce zajmuje Indonezja, a następne: Indie, Malezja, Sri Lanka, Meksyk i Wietnam.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Zdrewniała tkanka kłodzin palm kokosowych zasadniczo różni się od typowego
drewna z roślin dwuliściennych. W otoczeniu komórek miękiszowych (barwa kakaowa)
rozmieszczone są wiązki łyko-drzewne przewodzące wodę i substancje odżywcze. Do każdej
wiązki przylega warstwa twardzicy, zbudowana z wytrzymałych włókien
sklerenchymatycznych (barwa brązowo-czarna). Blisko środka kłodziny praktycznie brak jest
wiązek i sklerenchymy (dominuje miękisz). Im bliżej obwodu tym wiązek jest więcej
na każdym centymetrze kwadratowym przekroju poprzecznego oraz wzrasta udział
sklerenchymy, a „drewno” staje się ciemniejsze i bardziej gęste. W kłodzinach brak
przyrostów rocznych.
Na przekroju poprzecznym sklerenchyma widoczna jest w postaci drobnych ciemnych
kropek (brązowo-czarne półksiężyce) na tle jaśniejszego, kakaowego miękiszu.
Na przekrojach wzdłużnych przyjmuje postać ciemnych, drobnych smug (zanikających linii).

Ryc.1. Budowa zdrewniałej tkanki z kłodziny palmy kokosowej
a)

b)

c)

Ryc.2. „Drewno” palmy kokosowej: a) przekrój poprzeczny, b) przekrój wzdłużny (styczny) poprowadzony
blisko pobocznicy kłodziny, c) przekrój wzdłużny (styczny) poprowadzony bliżej środka kłodziny
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Budowa mikroskopowa
W otoczeniu cienkościennych izodiametrycznych komórek miękiszowych „zatopione”
są wiązki łykodrzewne. Każda z wiązek zawiera drewno i łyko. Elementem przewodzącym
w drewnie są człony naczyń z perforacją prostą, tworzące najczęściej dwa niezależne ciągi
(na przekroju poprzecznym w pojedynczej wiązce widoczne są dwie komórki o dużym
świetle). W niektórych naczyniach obecne są wcistki. Naczyniom towarzyszy cienkościenny
miękisz paratrachealny, z dużymi jamkami prostymi i wyróżnialnymi ścianami
poprzecznymi. Smukłe włókna mają zróżnicowaną grubość: te które znajdują się
w wiązkach bliżej obwodu kłodziny są zdecydowanie grubsze w porównaniu do tych
zlokalizowanych bliżej jej środka. Łyko współtworzą rurki sitowe. Ich średnice są
zdecydowanie mniejsze w porównaniu do średnic naczyń. W wyróżnialnych ścianach
poprzecznych rurek zlokalizowane są pola sitowe. Cienkościenne komórki w pobliżu środka
kłodziny nie przylegają do siebie ściśle i tym samym część objętości zajęta jest przez
przestrzenie międzykomórkowe. W części przyobwodowej przestrzenie te zanikają.
a)

b)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe „drewna” palmy kokosowej (Cocus nucifera L.) ze strefy przyobwodowej
kłodziny: a) przekrój poprzeczny – wiązka łyko-drzewna, b) przekrój wzdłużny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości zdrewniałej tkanki kłodzin palmy kokosowej (Cocos
nucifera L.) przedstawiono w tabeli 2. Badania przeprowadzono na tarcicy pozyskanej
ze strefy przyobwodowej kłodzin palmowych. Tarcica ta wykazywała naturalne różnice
w budowie (zagęszczeniu wiązek łyko-drzewnych) widoczne na przekroju poprzecznym. W
strefie drewna od strony pobocznicy kłodziny palmowej wiązki łyko-drzewne ze
sklerenchymą występowały liczniej (ok. 100 – 110 szt. na cm2) niż od strony rdzenia (ok. 50
– 60 szt. na cm2).
Badane „drewno” palmy kokosowej (Cocos nucifera L.) ma średnią gęstość 960 kg/m3
i należy do drewna bardzo ciężkiego – wg Krzysika (1978) jest to klasa I (o gęstości powyżej
800 kg/m3 w stanie powietrzno-suchym). Gęstość spada „idąc” od obwodu w kierunku środka
kłodziny. W badanych sztukach tarcicy gęstość przy płaszczyźnie od strony obwodu wynosiła
średnio około 1050 kg/m3, a w warstwach przy płaszczyźnie od strony środka kłodziny około
800 kg/m3. Gęstość na przekroju całych kłodzin zmienia się w o wiele szerszym zakresie – w
części środkowej może wynosić nawet poniżej 250 kg/m3. Takie „drewno” ma moduł
sprężystości na poziomie 3,6 GPa, a wytrzymałość na ściskanie wynoszącą ok. 20 MPa.
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Ryc.4. Przekrój poprzeczny tarcicy przeznaczanej do badań
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne „drewna” palmy kokosowej (Cocos nucifera L.) według badań
wykonanych w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1000 - 1300
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
800 – 900 – 1050
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
750 – 850 – 1000
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
23 – 28
Porowatość
C [%]
30 – 50
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,2 – 0,3 – 0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
3,9 - 4,8 – 5,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ktw [%]
4,4 – 5,9 – 6,7
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
9,9 – 11,2 – 14,1
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
66 – 92 – 116
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
60 – 90 – 109
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
82 – 117 – 168
Udarność
U [kJ/m2]
80
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
11,9 – 15,5 – 18,4
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
13,3
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
50 – 95 – 145
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla stanu powietrzno-suchego (W≈12%) dla materiału
ze strefy przyobodowej kłodzin palmowych (tj. o gęstości ponad 800 kg/m3)

Atutem badanego drewna palmy kokosowej jest brak anizotropii w zakresie zmian
wymiarowych w kierunkach poprzecznych tj. jednostkowy skurcz całkowity w kierunku
stycznym ma stosunkowo niską wartość (średnio 5,9 %) i jest zbliżony do skurczu w kierunku
promieniowym (średnio 4,8 %). Według klasyfikacji Monina (Krzysik 1978) pod względem
zmian wymiarowych „drewno” badanej palmy kokosowej należy do grupy 1 i 2 czyli mało i
średnio kurczliwego, o skurczu objętościowym od 9,9 do 14,1 %. Im wyższa jest gęstość
„drewna” palmowego tym wyższe ma ono właściwości mechaniczne. Przykładowo, dla
wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien opisuje ją proste równanie: RsII=0,114*g – 18
(gdzie: RsII oznacza wytrzymałość na ściskanie w MPa, a g gęstość wyrażoną w kg/m3).
Dla badanej tarcicy wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wyniosła średnio
ok. 90 MPa, na zginanie 117 MPa, natomiast moduł sprężystości 15,5 GPa. Zwraca uwagę
nieproporcjonalnie niska wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosząca średnio
tylko 92 MPa. „Anomalia” ta wynika z odmienności budowy strukturalnej zdrewniałej tkanki
roślin jednoliściennych oraz kształtu zastosowanych, znormalizowanych próbek
opracowanych do testowania wytrzymałości na rozciąganie drewna roślin dwuliściennych.
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Z wysoką gęstością drewna związana jest również wysoka twardość, a więc także
odporność na ścieranie (tabela 2). W badanej tarcicy średnia twardość Janki na płaszczyźnie
od strony pobocznicy (121 MPa) jest ponad dwukrotnie wyższa od średniej twardości na
płaszczyźnie od strony środka kłodziny (55 MPa). Średnia twardość Janki na przekroju
poprzecznym wynosi 95 MPa, a waha się od 50 do 145 MPa.
Obróbka i zastosowanie
Kłodziny palmowe przy przecieraniu lub struganiu nie wydzielają żadnego
charakterystycznego zapachu. Suszenie przebiega dość wolno z dużym ryzykiem powstania
pęknięć, stąd zalecane są łagodne programy suszenia przy temperaturze poniżej 55oC.
Obróbka narzędziami skrawającymi nie jest najłatwiejsza – muszą być one dobrze
przygotowane do pracy (ostre i o małym kącie natarcia – przystosowane do obróbki twardego
drewna ze względu na obecność zwartej i zarazem twardej strefy przyobwodowej). Wiązki
łyko-drzewne otoczone przez twardzicę mają tendencję do wyrywania się z miękkiego
podłoża komórek miękiszowych, szczególnie przy piłowaniu lub skrawaniu poprzecznym
(powstają igiełkowe drzazgi). Powstający pył z rozdrobnionej tkanki miękiszowej nie ma
właściwości podrażniających jednak powstaje w znacznej ilości – należy zapewnić
odpowiednią wentylację i wyposażyć obrabiarki w instalację odpylającą.
Niezależnie od opisanych wyżej niedogodności badane „drewno” palmy kokosowej
jest prostowłókniste, co niewątpliwie należy do jego zalet. Dzięki tej właściwości można
pozyskiwać nawet bardzo cienkie deszczułki przy piłowaniu wzdłużnym (nawet o grubości
zbliżonej do fornirów tj ok. 1 – 2 mm). Elementy te zachowują spoistość (nie pękają) i nie
wichrują się. Kolejna istotna zaleta to zupełny brak sęków i związanych z tym trudności
technologicznych. Klejenie jest łatwe i daje trwałe spoiny, natomiast przy łączeniu z użyciem
gwoździ i wkrętów konieczne jest wykonanie wcześniejszych nawierceń. Łączniki stalowe
mogą na trwałe zabarwić materiał w wyniku reakcji ze związkami niestrukturalnymi.
Zdrewniałe tkanki kłodzin palmy kokosowej mają niską naturalną trwałość na
działanie grzybów. Według kryteriów i klasyfikacji zawartych w normie PN-EN 350:2016-10
materiał ten należy do najniższej (piątej) klasy trwałości. Kłodziny są także podatne na atak
owadów. W zależności od strefy na przekroju poprzecznym kłodziny, zdrewniała tkanka jest
łatwiejsza lub trudniejsza do impregnacji. Najłatwiej nasycalne są porowate strefy środkowe,
a znacznie trudniej zwarte strefy przyobwodowe.
W krajach pozyskania kłodziny palmy kokosowej po przerobie wykorzystywane są
między innymi w budownictwie do lekkich konstrukcji, jako panele ścienne oraz materiały
podłogowe i gonty. Mogą również służyć jako trzonki narzędzi. Zastosowania te wymagają
sortowania gęstościowego pozyskanych materiałów tartych.
Ze względu na oryginalny rysunek zdrewniała tkanka palmy kokosowej jest
wykorzystywana w detalach meblowych lub nawet do wykonywania całych wyrobów
meblarskich, np. wysokiej klasy mebli gabinetowych. Ten sam czynnik zadecydował
o powodzeniu tego surowca w produkcji galanterii drzewnej (szkatułki, pudełka, puzderka,
koraliki, klipsy, broszki, ramki, podstawki, sztućce, miseczki, grzebyki, breloki itd.). Używa
się go także do wytwarzania toczonych pojemników (np. dzbanów) oraz jako materiał
rzeźbiarski (rytualne maski, posążki itp.). Porowata strefa środkowa kłodzin ma też
zastosowanie jako materiał izolacyjny (izolacja termiczna i akustyczna) oraz jako surowiec
do produkcji płyt wiórowych.
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Informacje uzupełniające
Palma kokosowa jest nazywana „drzewem życia”, bowiem wszystkiej jej części
są użyteczne (owoce, sok, liście, korzenie i kłodziny). Z jednej plamy można uzyskać nawet
do 75 „orzechów” rocznie. Z otaczających nasiona włókien kokosowych wytwarza się liny,
pędzle, szczotki, maty lub uszczelnia łodzie. Są one szeroko używane w ogrodnictwie
do robienia kompostu lub jako substytut torfu. Skorupy są dobrym materiałem opałowym lub
źródłem węgla drzewnego. Inne ich zastosowanie to adaptacja na domki w hodowli gryzoni
i małych ptaków. Biały miąższ (bielmo) orzechów kokosowych jest jadalny na surowo
i po ugotowaniu. Starty na wiórki i wysuszony lub prażony używany jest w cukiernictwie.
Wykorzystuje się go także przy produkcji kosmetyków ze względu na zdolność
do wygładzania i rozjaśniania skóry Z bielma ekstrahuje się olej kokosowy, którego również
używa się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym oraz jako biopaliwo. Wnętrze orzecha
kokosowego wypełnia „woda” zawierająca sole mineralne i cukry, używana jako napój
izotoniczny i chłodzący oraz do wyrobu galaretowatego deseru „Nata de Kokos”. W botanice
eksperymentalnej płyn ten po sterylizacji stosuje się jako naturalną pożywkę do rozwoju
tkanek. W czasie II Wojny Światowej czasem ratował życie. Awaryjnie na polu walki mógł
być doraźnie użyty zamiast surowicy do dożylnego uzupełnienia krwi po ubytku,
np. w wyniku odniesionych ran, które czasem zaszywano włóknami kokosowymi.
Z soku z naciętych kwiatostanów robi się wino palmowe, zwane na Filipinach tuba.
Młode listki są jadane na surowo, gotowane lub marynowane jako jarzyna (tzw. kapusta
palmowa). Równie smaczny jest pąk szczytowy kłodziny zwany sercem palmy,
a w zastosowaniu spożywczym „sałatką milionera” (niestety po jego wycięciu roślina ginie).
Starsze liście służą do wyrobu koszy i przykrywania dachów, budowy płotów czy
wypełnienia ścian budynków. Korzenie mają właściwości barwiące i są wykorzystywane
do farbowania tkanin. Sporządza się z nich również płyn do płukania ust, a po zgnieceniu
w miotełkę uboga ludność używa ich do mycia zębów.
Przy pozyskaniu surowca dla potrzeb przemysłu drzewnego najistotniejszy jest
właściwy podział kłodzin palmowych uwzględniający ich specyfikę gęstościową. Kłodziny
należy rozpiłować tak, aby uzyskać sztuki tarcicy zawierające zdrewniałą tkankę o możliwie
zbliżonej gęstości. Pozyskana tarcica w co najmniej trzech różnych klasach gęstościowych
(w wyniku specjalnego przetarcia) ma wysoką wartość użytkową. W innym wypadku byłby
to mało przydatny materiał. Same kłodziny często zawierają krzywizny, mogą też mieć
zgnilizny i ślady żerowania owadów. Ze względu na niską trwałość kłodziny nie mogą być
długo składowane.

Rys.5. Sposoby przetarcia kłodzin palmowych - opracowano na podstawie FAO (1985)
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