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Gumiak (Calophyllum sp.)
Nazewnictwo
Gumiak to drewno pozyskiwane z kilkunastu gatunków wiecznie zielonych drzew
z rodziny dziurawcowatych (Clusiaceae), szlachetnie zwanych wawrzynami
aleksandryjskimi, np.: Calophyllum floribundum Hook.f., Calophyllum inophyllum L.,
Calophyllum papuanum Laut., Calophyllum vitiense Turrill., Calophyllum parviforum Bog.,
Calophyllum biflorum Hend. (woodwizard.mtc.com). Cały rodzaj obejmuje blisko 200
gatunków roślin drzewiastych. W tabeli 1 podano najczęściej używane nazwy handlowe
wobec tytułowego rodzaju drewna z uwzględnieniem postanowień normy PN-EN
13556:2005.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna gumiak (Calophyllum sp.) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące
według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
gumiak, bintangor
Nazwa angielska
bintangor
Nazwy francuska bintangor
Nazwy niemieckie Bintangor, Calophyllum
Nazwy stosowane alexandrian laurel, nayari, poon w Indiach, bintangor, bitangur, mentangor, penaga laut w
w innych krajach: Malezji, bintangor, bintangur w Indonezji, bitaog, bitanghol, bintangur na Filipinach, koila
na Wyspach Salomona

Pozyskanie
Omawiany rodzaj obejmuje około 180-200 gatunków roślin. Drzewa można odnaleźć
w większości nadbrzeżnych prowincji Indii jako rośliny ozdobne. Calophyllum porastają
obszar po Wyspy Salomona, gdzie znane są przede wszystkim z powodu pachnących
kwiatów. Naturalnie rosną w lasach monsunowych Tajlandii, Laosu, Wietnamu, Kambodży i
Indonezji oraz Malezji, a także w lasach górskich na Borneo i w Papui-Nowej Gwinei.
Stanowią one istotny komponent zbiorowisk leśnych w wymienionych wyżej krajach. Poza
terenami Azji południowo-wschodniej drzewa z rodzaju Calophyllum odnaleźć można
na Hawajach i na Madagaskarze.
Są to drzewa wolno rosnące osiągające wysokość od 30 do 35 m i średnicę od 0,8 do
1,4 m. Pnie drzew są na ogół proste, bez napływów korzeniowych o niewielkiej zbieżystości
i o cylindrycznym przekroju. Do wysokości ok. 20 - 25 m są pozbawione gałęzi i wieńczy je
szeroka korona o średnicy do ok. 20 m. Pokrywająca pnie jedwabista kora przybiera barwę od
szarej po żółtobrązową lub żółtoczerwoną, u starszych drzew grubieje i staje się spękana.
Struktura
Budowa makroskopowa
Gumiak to gatunek twardzielowy o strukturze rozpierzchło-naczyniowej. Jasnoróżowe
drewno twardzieli świeżo po ścięciu w krótkim czasie ciemnieje przybierając barwę
od jasnoczerwono-brązowonej, do ciemnobrązowej, a nawet ciemnoczerwono-brązowej.
Rysunek drewna wzbogacają nieregularnie przebiegające różowe i czerwone pasma.
Szerokość otaczającego twardziel bielu wynosi od 3 do 5 cm (sporadycznie do 10 cm). Biel
po wyschnięciu o barwie jasnożółto-brązowej z różowym odcieniem, kolorystycznie
przypomina drewno twardzieli. Słabo widoczne przyrosty roczne można dostrzec jedynie
na przekroju poprzecznym. Na wszystkich przekrojach anatomicznych wyraźnie widoczne
są duże naczynia. Na przekroju poprzecznym, układają się w wąskie szeregi biegnące
w kierunku promieniowym, a na przekrojach wzdłużnych tworzą ciemniejsze linie (kreski).
Na przekroju promieniowym rysunek drewna uzupełniają drobne promienie drzewne
widoczne w postaci drobnego delikatnego błyszczu.
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Drewno gumiak charakteryzuje prosty układ włókien. Niekiedy na przekroju
promieniowym dostrzegalny jest dość nieregularny pasiasty układ włókien tworzący szerokie
pasma.
a)

b)

c)

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

Budowa mikroskopowa
Widoczne na przekroju poprzecznym naczynia rozmieszczone są równomiernie:
rzadziej pojedynczo, częściej w zgrupowaniach po 4 - 8 tworząc promieniowe lub skośne
rzędy. Obecne w omawianym w drewnie naczynia można podzielić na dwa rodzaje: małe
i duże. Średnica małych naczyń waha się od 0,05 do 0,13 mm, a większe mają średnicę od
0,15 do 0,31 mm. Na 1 mm2 przekroju poprzecznego znajduje się średnio 6 - 10 naczyń.
Światła naczyń w drewnie twardzieli są często wypełnione cienkościennymi wcistkami.
Naczynia częściowo otoczone są komórkami miękiszowymi (tzw. miękisz paratrachealny
ubogi).
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna gumiak (Calophyllum sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Na granicy słojów rocznych występuje miękisz terminalny. We wnętrzu komórek
miękiszowych pojawiają się związki mineralne w postaci pojedynczych pryzmatycznych
kryształków. Strukturę pionową drewna uzupełniają cienkościenne włókna.
Na przekroju promieniowym można rozpoznać niejednorodne promienie drzewne
zbudowane z wielu typów komórek miękiszowych. W ścianach poprzecznych członów
naczyń występuje perforacja prosta, a na ścianach podłużnych brak jest zgrubień spiralnych.
Na przekroju stycznym zwraca uwagę smukłość promieni drzewnych. Te wąskie,
bo jednoszeregowe (sporadycznie dwuszeregowe) promienie zawierają od 10 do 13 warstw
komórek miękiszowych.
Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne oraz mechaniczne drewna gumiak podano
w tabeli 2. Według sześciostopniowej skali gęstości podanej przez Krzysika (1978), drewno
to zalicza się do umiarkowanie ciężkiego (III klasa). Średnia gęstość w stanie powietrzno
suchym (drewno o wilgotności ok. 12%) wynosi ok. 650 kg/m3. Drewno Calophyllum sp.
charakteryzują średnie wielkości skurczów. Według podanej przez Krzysika (1978)
klasyfikacji Monnina, gumiak należy do drewna średnio kurczliwego (średni skurcz
objętościowy wynosi 11,7%).
Ze średnią gęstością drewna związane są przeciętne właściwości wytrzymałościowe.
Przykładowo średnia wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wynosi ok. 55 MPa,
a wytrzymałość na zginanie statyczne ok. 80 MPa. Podobnie moduł sprężystości drewna
gumiak kształtuje się na średnim poziomie od 10,2 do 16,0 GPa. Na przekroju poprzecznym
twardość Janki wynosi ok. 55-80 MPa (IV klasa twardości).
Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna gumiak (Calophyllum sp.) według badań własnych
i danych literaturowych (Wagenfur 2007).
Oznaczenie
Wartość
Nazwa cechy lub właściwości
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
930
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
450 – 650 – 720
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
430 – 620 – 690
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
31
Porowatość
C [%]
65
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,1 – 0,2 – 0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,2 – 4,8 – 6,7
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,9 – 6,7 – 7,0
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
9,3 – 11,7 – 14,0
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
35 – 75 – 140
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
40 – 55 – 60
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
50 – 80 – 105
Udarność
U [kJ/m2]
10 – 45 – 95
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
10,2 – 12,0 – 14,6
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
9,0 – 11,5 – 16,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
55 - 80
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
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Obróbka i zastosowanie
Suszenie drewna powinno przebiegać wolno ze względu na ryzyko powstania
odkształceń i pęknięć. W obróbce ręcznej i maszynowej drewno gumiak nie przysparza
większych trudności. Wymagana jest dobra jakość i staranne przygotowanie stosowanych
do obróbki narzędzi (o kącie ostrza 15 - 20o), szczególnie do drewna ze skrętem włókien, które
ma tendencję do mechacenia powierzchni. Po starannej obróbce hydrotermicznej drewno
gumiak dobrze się skrawa płasko i obwodowo, ponadto nie sprawia trudności podczas
piłowania, frezowania, klejenia, polerowania i wykańczania środkami malarsko-lakierniczymi.
Dzięki zamkniętej strukturze, przy niewielkim naniesieniu powstają szczelne powłoki. Złącza
frezowane i dłutowane charakteryzuje wysoka wytrzymałość. Ze względu na łupliwość
gatunku, wymagane jest uprzednie nawiercenie przy stosowaniu łączników metalowych
(gwoździe, wkręty). Obróbce drewna gumiak towarzyszy nieprzyjemna woń, która szybko
zanika. Powstający podczas obróbki pył może wywoływać podrażnienia skóry. Dlatego też
konieczna jest praca w rękawicach ochronnych, jak też zapewnienie odpowiedniego odpylania.
Drewno twardzieli jest bardzo trudne do nasycenia środkami ochrony drewna
(podatność na nasycenie wg PN-EN 350:2016-10 w skali czterostopniowej wynosi 4). Z uwagi
na dość niską trwałość naturalną wobec grzybów często jest to zabieg konieczny. Twardziel
drewna gumiak znajduje się w 3 klasie trwałości naturalnej wobec grzybów (w skali
pięciostopniowej).
Drewno gumiak (bintangor) to materiał o szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je
do wyrobu stolarki budowlanej wewnętrznej, a także po uprzedniej impregnacji jako elementy
w stolarce zewnętrznej spełniające dość wysokie wymagania wytrzymałościowe. Używane
jest do wyposażenia mieszkań jako materiał podłogowy, na boazerie, toczone poręcze
i balustrady oraz do konstrukcji ramowych. Z gumiaka wykonuje się elementy klejone
(np. tzw. kantówka stosowana w stolarce otworowej) oraz sklejkę. W szkutnictwie stosowany
jest do wytwarzania wręgów i masztów. W krajach pochodzenia, drewno gumiak
wykorzystywane jest również na podkłady kolejowe i rampy. Gumiak to także materiał
używany do wyrobu galanterii drzewnej.
Informacje uzupełniające
Drzewa Calophyllum sp. w krajach występowania to przede wszystkim znane rośliny
ozdobne o pachnących, drobnych kwiatach. Dodatkowo na popularność wpływa obecność
oleju (w wytwarzanych przez drzewa orzechach) stosowanego jako środek terapeutyczny,
zwanego Tamanu. Środek ten znany jest z właściwości przeciwbólowych i leczniczych,
dlatego znajduje zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
W sposób niecodzienny rodzaj Calophyllum został wyróżniony przez najmniejszą
republikę świata Nauru – wyspiarskiego państwa położonego w zachodniej części Oceanu
Spokojnego, w Mikronezji w odległości około 50 km na południe od równika, a
utrzymującego się z wydobycia fosforanów. Kwitnąca gałązka Calophyllum pojawia się w
herbie tego mini państewka o powierzchni 21 km2.
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