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ΠεριγραΦη του Ξυλου 

και τΩν ιδιοτητΩν του

χρΩμα Ξυλου: Το σομφό ξύλο
είναι σχεδόν λευκό μέχρι ανοιχτό κί τρι-
νο. Το εγκάρδιο είναι λαδί-καφετί, με
ανοιχτές ή σκοτεινές ραβδώσεις. Ευδιά-
κριτοι εί ναι επίσης οι πό ροι που έχουν
ένα κι τρινωπό χρώμα και φαίνονται και
μετά από την κα τεργασία του ξύλου.

ΠυκνOτητα: Το Ipê έχει εξαιρετικά
υ ψη λή πυκνότητα από 0,96 μέχρι και
1,15 g/cm³.

σκληρOτητα: Το ξύλο είναι παρά
πολύ σκληρό. Η σκληρότητά του εί ναι
μεγαλύτερη του Teak και της λευ κής
δρυός.

σταθερOτητα: Το ξύλο αναφέρεται
να έχει πολύ καλή διαστασιακή σταθε-
ρότητα και πολύ μικρή κινητικότητα κα -
τά τη χρήση.

ΦυσικH διAρκεια: Το εγκάρδιο ξύ λο

είναι “εξαιρετικά ανθεκτικό” από ά πο ψη

φυσικής διάρκειας όπως επίσης και στην

επίθεση από τερμίτες και ξυ λο φάγα έντο-

μα. Είναι όμως ευαίσθητο στις επιθέσεις

από θαλάσσιους μικροορ γανισμούς.  

κατεργασIα: Το ξύλο είναι ιδιαίτερα
σκληρό και βαρύ, έτσι είναι δύσ χρηστο
τόσο στη μηχανική κα τεργασία όσο και
με εργαλεία χειρός. Η κοπή γίνεται
δύσκολα και αμβλύνει πολύ τα κοπτι-
κά μέσα. Επιδέχεται τόρνεμα, όμως πα -
ρουσιάζει μια σχετική δυσκολία ε ξαι-
τίας της σκληρότητάς του. Ανταποκρί-
νεται κα λά στο βίδωμα και στο τρύπη-
μα, αφού πρώ τα γίνει προ-τρύπημα.
Απαιτείται προ   ετοιμασία της επιφάνειας
για να γίνει καλύτερη συγκόλληση,
καθώς και βα φή. Το Ιpê θεωρείται ως
το πλέον άκαυστο είδος ξύλου.

ιδιOτητεσ-ιδιαιτερOτητεσ: Πα -
 ρου σιάζει πολύ καλές μηχανικές ιδιό-
τητες. Έχει πολύ καλή αντοχή σε στατι-
κή κάμ ψη, επίσης πολύ καλή α ντοχή
σε θλίψη και σε σκληρότητα, ε νώ
λεκιάζει πο  λύ εύκολα. Δεν έχει κά ποια
χαρακτηρι στική οσμή.   

χρHσεισ: Χρησιμοποιείται στην κα τα -
σκευή πεζογέφυρων, δαπέδων decking
και σε λαβές εργαλείων, ενώ έχει επί-
σης βιομηχανικές χρήσεις και εφαρμο-
γές σε εξωτερικούς χώρους. Τε λευταία
χρησιμοποι  είται και σε παρκέτα.
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ΒοτανικH ονομασIα:
Tabebuia spp

οικογEνεια: Bingoniaceae

κοινEσ ονομασIεσ: 
Amapa prieta, Bastard lignum vitae,
Be thabara, Canaguate, Cortez, Ebano
ver de, Ebene vert, Groenhart, Guaya-
can, Ha kia, Ipé, Ironwood, Lapacho,
Lapacho ne gro, Pau d'arco, Polvillo,
Arco, Brazilian Wai nut.

ΠροEλευση: Το τροπικό Ipê ευδοκι-
μεί κυρίως στη Βραζιλία, στο Μεξικό,
στην Κεντρική και Νότια Αμερική.

στοιχεIα δEντρου: Τα δέντρα
αναφέρονται να είναι μεσαίου μεγέ-
θους, φθάνοντας  το ύψος  των 20 έως
25 m με διάμετρο κορμών περίπου 75
cm. Οι κορμοί είναι συνήθως καλο-
σχηματισμένοι και ελαφρώς κεκλιμέ-
νοι, ενώ τα κλαδιά καταλαμβάνουν τα
2/3 του συνολικού ύψους του δέν-
τρου.  

Ένα εξαιρετικά σκληρό ξύλο με μεγάλη φυσική διάρκεια και καλές μηχανικές ιδιότητες είναι το Ipe. Το
τροπικό αυτό είδος ξυλείας της Νοτίου και Κεντρικής Αμερικής τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς
έδαφος στην ελληνική αγορά.




