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Okume (Aucoumea klaineana Pierre)
Nazewnictwo
Okume to nazwa drewna pozyskiwanego z drzew Aucoumea klaineana Pierre
z rodziny osoczynowatych (Burseraceae). Drewno to jest znane w Polsce od dawna: figuruje
między innymi w Atlasie najważniejszych gatunków drewna (Galewski i Korzeniowski 1958)
oraz w normach branżowych z 1979 roku (BN-70/7112-09) i z 1974 roku (BN-74/7112-05)
dotyczących oklein z drewna egzotycznego. Okume wymienia również aktualna norma PND-97004 z 1999 roku, zastępująca wspomnianą normę BN-74/7112-05. W tabeli 1 podano
najczęściej używane nazwy handlowe wobec omawianego gatunku drewna z uwzględnieniem
postanowień normy PN-EN 13556:2005.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna okume (Aucoumea klaineana Pierre) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy
obowiązujące według PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
okume, gabun
Nazwy angielskie
gaboon, Gaboon mahogany, white mahogany, okoumier, incense tree
Nazwy francuskie
okoumé, aucoume, gabon
Nazwy niemieckie
Okumé, Gsbun, Gabun-Mahagoni, Gabun-Okumé, Französische Okumé
Nazwy stosowane w
angouma, okomue, okaka, zouga w Gabonie, okume, n’goum, ogoumi, zonga w
innych krajach:
Gwinei Równikowej, n’kumi w Kongo

Pozyskanie
Drzewa Aucoumea klaineana Pierre rosną w zachodniej Afryce równikowej między
o
2 szerokości północnej (rejon rzek Dja i Boumba w Kamerunie) a 4o szerokości południowej
(rejon rzek Alima i Mpama w Kongo). Stanowiska tej drzewiastej rośliny występują przede
wszystkim w zachodnim i centralnym Gabonie i na znacznie mniejszych obszarach
w sąsiednich krajach takich jak: Kamerun, Kongo i Gwinea Równikowa. Preferowane
zbiorowiska to przede wszystkim lasy deszczowe w głębi lądu, gdzie na 1 hektarze może
rosnąć nawet 40-50 drzew omawianego gatunku. Okume występuje także w lasach
galeriowych i na sawannach.
Drzewa wytwarzają proste, cylindryczne, wysoko ugałęzione pnie ze deskowatymi
napływami korzeniowymi sięgającymi do 3m wysokości. W wieku rębnym (około 50 lat)
roślina ma około 25 m wysokości i średnicę w odziomku (nie licząc napływów
korzeniowych) 80 – 90 cm. Największe, zacznie starsze okazy, mogą liczyć 35 – 40 m,
a nawet 60 m wysokości, przy średnicy w odziomku ponad 2 m (Galewski i Korzeniowski
1958). Pnie pokrywa stosunkowo cienka, gładka kora, która z wiekiem stopniowo zmienia
barwę z jasnoszarej do czerwonoszarej. Łyko zawiera żywicę o aromatycznej woni. Gałęzie
pokrywają złożone, nieparzystopierzaste liście. Kwiaty zebrane w wiechy pojawiają się tylko
raz na 7-15 lat.
Największym dostarczycielem drewna okume jest Gabon (ok. 90% drewna okume
dostępnego na rynku). Intensywne pozyskanie wymienionego drewna w Gabonie rozpoczęło
się już na początku XX wieku. W 1917 roku jego eksport wynosił ok. 10 tys m 3, w 1937 było
to około 800 tys m3, a w 1957 już ponad 1 milion m3 (Dahms 1968). Obecnie roczne
pozyskanie drewna okume w Gabonie kształtuje się na poziomie około 1,7 miliona m3. Dla
porównania w sąsiednim Kongo eksport okume wynosi nieco ponad 50 tys. m3.
Przykładowo 2001 roku w ponad połowę pozyskanego drewna zakupiły Chiny
i Tajlandia a pozostała część trafiła głównie do krajów europejskich między innymi Francji
i Włoch. Drewna okume praktycznie nie ma na rynku brytyjskim.
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Struktura
Budowa makroskopowa
Okume to gatunek twardzielowy rozpierzchło-naczyniowy. Biel jest wąski (2 – 5 cm),
jasny o barwie białej z różowawym odcieniem. Pastelowa twardziel jest ciemniejsza
przybierając barwę od różowej do jasno-czerwonobrunatnej (wielu znawców okume określa
jego kolor na łososiowy). Pod wpływem bezpośredniego działania światła i zachodzących
procesów utleniania, twardziel wyraźnie ciemnieje i szybko traci aromatyczną woń.
Przyrosty roczne są praktycznie niewidoczne lub widoczne bardzo słabo.
Na przekrojach podłużnych strugane lub łuszczone drewno silnie połyskuje. Naczynia
są mało wyraziste. Na przekroju poprzecznym są to drobne, jaśniejsze kropki a na przekrojach
podłużnych nieco ciemniejsze, cienkie kreski. Wąskie promienie drzewne makroskopowo
widoczne są tylko na przekroju promieniowym.
Drewno okume może być prostowłókniste lub wykazywać różne odmiany falistego
przebiegu włókien, np. w postaci układu gniazdowego lub pasiastego. Typowe wady tego
drewna to zgnilizna bielu i pęknięcia desorpcyjne powstające przy zbyt długim składowaniu
kłód w nieodpowiednich warunkach.
Do okume podobne jest drewno niektórych gatunków pochodzących z Azji, np. jasne
maranti z rodzaju Shorea lub bintangor z rodzaju Calophyllum.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna okume (Aucoumea klaineana Pierre):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Budowa mikroskopowa
Drewno okume ma typową strukturę drewna rozpierzchło-naczyniowego ze strefy
tropikalnej. Naczynia rozmieszczone są równomiernie, pojedynczo lub w promieniowych
zgrupowaniach po 2, rzadziej po 3-4. Średnica naczyń wynosi średnio ok. 0,22 mm. Ściany
tych komórek są stosunkowo cienkie o grubości ok. 0,005 mm. Udział naczyń w drewnie
wynosi średnio ok. 20% - na jednym mm2 przekroju poprzecznego zauważymy ich 6 – 7
sztuk. Naczyniom towarzyszy ubogi miękisz, w postaci jednej warstwy okalających komórek.
Prócz tego występują przebiegające promieniowo, drobne, jednoszeregowe pasemka miękiszu
pozanaczyniowego. Udział miękiszu drzewnego jest niewielki i nie przekracza 2,5%.
Dominującym elementem struktury są cienkościenne, wieloboczne włókna (nawet ponad
70%), które układają się w dość regularnych promieniowych rzędach.
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Średnia średnica włókien wynosi 0,015 mm, a długość 0,9 mm. Na przekrojach
podłużnych widać, że są to włókna segmentowe, zawierające delikatne poprzeczne przegrody.
Promienie drzewne są niejednorodne, składające się z komórek miękiszowych leżących,
tworzących warstwy środkowe i komórek miękiszowych stojących tworzących warstwy
brzeżne (po jednej od „góry” i „dołu” promienia). Komórki miękiszowe stojące są komórkami
równo-wymiarowymi o kształcie zbliżonym do kwadratu. W ich wnętrzu często obecne są
kryształki krzemionki. Wspominane promienie drzewne są wąskie, przede wszystkim
2-szeregowe, rzadziej 1 lub 3-warstwowe. Średnia szerokość promieni wynosi ok. 0,04 mm,
a wysokość od 0,12 do 0, 60 mm. Średniej wysokości promień (0,38 mm) tworzy około 13
warstw komórek miękiszowych. Udział promieni drzewnych wynosi około 12%.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe okume (Aucoumea klaineana Pierre):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Podstawowe cechy i właściwości fizyczne i mechaniczne drewna okume podane są
w tabeli 2. Jest to drewno lekkie, miękkie i łatwo łupliwe. Według sześciostopniowej skali
Krzysika (1978) należy do drewna lekkiego (klasa V). Średnia gęstość dla stanu powietrznosuchego (o wilgotności ok.12%) wynosi 440 kg/m3. Omawiane drewno charakteryzuje się
nietypowo wysoką wilgotnością punktu nasycenia włókien (około 40%) oraz średnimi
wartościami skurczów. Uwagę zwraca znaczny rozrzut skurczów badany w poszczególnych
kierunkach anatomicznych. Wynika to z często obecnego w tym drewnie falistego układu
włókien. Według klasyfikacji Monina (podanej przez Krzysika (1978)) okume należy do
drewna mało lub średnio kurczliwego - jego skurcz objętościowy wynosi od 6,6 do 13,9 %.
Stosunkowo niska gęstość drewna wpływa na jego właściwości mechaniczne.
Przykładowo, średnia wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien wynosi tylko 66 MPa
(wynika to także z często obecnego w tym drewnie gniazdowego skrętu włókien) i jest równa
średniej wytrzymałości na zginanie statyczne. Również moduł sprężystości (od 7,0 do 9,6
GPa) i twardość Janki na przekroju poprzecznym (28 MPa) nie są imponujące. Podobnie na
dość niskim poziomie kształtuje się odporność drewna na obciążenia dynamiczne (średnia
udarność wynosi 21 kJ/m2) i naprężenia ścinające (średnia wytrzymałość na ścinanie wynosi
6 MPa).
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna okume (Aucoumea klaineana Pierre).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
580 – 610 – 630
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
380 – 440 – 530
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
320 – 410 – 490
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
40
Porowatość
C [%]
67,3 – 72,0 – 77,3
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,07 – 0,22 – 0,53
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
2,5 – 4,1 – 5,6
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
4,0 – 6,6 – 7,9
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
6,6 – 10,9 – 13,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
25 – 66 – 125
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
19 – 40 – 48
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
40 – 66 – 112
Udarność
U [kJ/m2]
13 – 21 – 23
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
7,0 – 9,6
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
3,1 – 6,0 – 8,4
Wytrzymałość na rozłupanie
Rł [MPa]
0,23
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
26 – 28 – 31
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Obróbka i zastosowanie
Suszenie omawianego drewna jest łatwe, bowiem gatunek ten nie wykazuje tendencji
do powstawania pęknięć i odkształceń (suszenie naturalne i sezonowanie przebiegają szybko).
Drewno okume jest łatwe w obróbce ręcznej i maszynowej. Wprawdzie przy
piłowaniu mokrego drewna nie uzyskuje się gładkich powierzchni, to po wysuszeniu drewno
bardzo dobrze się struga i szlifuje. Zawarta w łyku żywica może wywoływać dolegliwości
alergiczne i dermatologiczne, dlatego szczególnie przy przecieraniu drewna okrągłego
zalecane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Okume jest łatwe do łączenia za pomocą gwoździ i wkrętów oraz za pomocą klejów.
Dobrze się polituruje i nasyca. Drewno to doskonale się skrawa i łuszczy, jednak ze względu
na zbytnią kruchość nie zbyt nadaje się na elementy gięte.
Twardziel jest dość łatwa w nasycaniu środkami ochrony drewna. Jest to porządna
cecha bowiem wg PN-EN 350:2016-10 trwałość twardzieli wobec grzybów w skali
pięciostopniowej wynosi 4 co oznacza drewno mało trwałe. Podobnie wobec termitów okume
w skali trzystopniowej należy do najniższej klasy czyli jest podatna na atak tych owadów.
Okume jako lekki, łatwy w obróbce i zarazem stosunkowo wytrzymały materiał jest
używane w konstrukcjach wodnych. Niska trwałość powoduje jednak, że nieimpregnowane
drewno nie nadaje się do pracy w kontakcie z gruntem. W postaci oklein, sklejki i elementów
litych służy do produkcji mebli. Są to głównie płyciny, oraz ścianki tylne i przegrody
pionowe. Oprócz mebli, innymi elementami wyposażenia wnętrz mieszkaniowych
wykonanymi z okume mogą być boazerie, drzwi i okna. Dość często omawiane drewno
stanowi także fragment wnętrza ekskluzywnych środków lokomocji (markowe samochody,
jachty i samoloty). Inne drobniejsze zastosowania to futerały na różne drobne przedmioty w
tym sprzęt laboratoryjny i tradycyjne pudełka do cygar. Dawniej z drewna okume
wykonywano beczki, karoserie samochodów i elementy wagonów kolejowych a także
protezy.
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