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TÓM TẮT 

Cây Chiêu liêu nước có tên khoa học là Terminalia calamansanai Rolfe 

thuộc họ Bàng (Combretaceae). Chiêu liêu nước có thể gặp ở một số nước 

như Campuchia, Thái Lan, Myanma, Philippin, Malaysia... Ở Việt Nam, 

cây mọc ở vùng núi Nam Trung Bộ, Gia Lai, Kontum và mọc phổ biến ở 

các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Núi Dinh - Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng đồi núi 

thấp, Kiên Giang, Hà Tiên, Phú Quốc. Nghiên cứu tính chất vật lý, cơ học 

gỗ Chiêu liêu nước góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc sử dụng gỗ 

loài cây này hiệu quả. Kết quả cho thấy, gỗ Chiêu liêu nước có nhiều tính 

chất vật lý, cơ học thấp nên việc sử dụng gỗ có thể cho những mục đích 

không đòi hỏi chịu lực, riêng khả năng chịu va đập tốt nên có thể làm tàu 

thuyền gỗ thông thường. Phù hợp cho mục đích làm nguyên liệu sản xuất 

ván bóc, ván ghép thanh, tương đối phù hợp để làm nguyên liệu sản xuất 

ván lạng, đồ gỗ nội thất. Gỗ Chiêu liêu nước tương đương một số loại gỗ 

xếp nhóm V khi phân loại theo các tính chất cơ lý áp dụng cho các loại gỗ 

dùng để chịu lực chủ yếu là trong xây dựng và giao thông vận tải. Tỷ lệ 

giữa co rút theo phương tiếp tuyến và xuyên tâm 1,3, hệ số co rút thể tích 

tương đối thấp nên thuận lợi trong quá trình sấy gỗ. Gỗ Chiêu liêu nước dễ 

bị nấm biến màu tấn công ngay sau khi chặt hạ, do vậy cần có biện pháp xẻ, 

sấy ngay sau khi khai thác hoặc xử lý bảo quản chống nấm. 
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Assessment of the possibility in wood utilization of Terminalia 

calamansanai Rolfe 

Terminalia calamansanai Rolfe is a fast-growing species of the 
Combretaceae family. Terminalia calamansanai can be found in some 
countries such as Cambodia, Thailand, Myanmar, Philippines, Malaysia .... 
In Vietnam, the tree grows in the South Central Coast, Gia Lai, Kon Tum 
and grows popular in the South-eastern provinces, Nui Dinh - Ba Ria - 
Vung Tau, low hills, Kien Giang, Ha Tien and Phu Quoc. Study on some 
physical, mechanical properties of wood, which contributes to provide a 
scientific information for the utilisation of this species is neccesary. The 
physical and mechanical properties are low and medium, so it can be used 
for a variety of purpose without the need for force. It is suitable for the 
purpose of materials for veneer and partical boards, relatively suitable for 
use as raw materials for producing planed veneer and indoor furniture. This 
wood is equivalent to some other wood classified Group V when classified 
according to the mechanical properties applied to the wood used in 
construction and transportation. The ratio between tangential and radial 
shrinkage is 1.3, the volumetric shrinkage coefficient is relatively low, so it 
is convenient for wood drying. This wood is susceptible to fading fungi 
immediately after felling, so it is necessary to take measures to saw and dry 
immediately after harvesting or treatment against fungi. 


