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τροπικά είδη ξύλου - Wenge  

Των Σάρας Περιστεράκη και Δρ. Γεωργίου Μαντάνη
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ΠεριγραΦη του Ξυλου 
και τΩν ιδιοτητΩν του

χρΩμα Ξυλου: Το εγκάρδιο ξύλο
έχει χρώμα σκούρο καφετί, συνήθως
μαύρο και διαθέτει λεπτές, ιδιαίτερα χω -
 ρισμένες κατά διαστήματα, σκοτεινές
φλέβες και άσπρες γραμμές. Το σομ -
φό ξύλο είναι κίτρινο ή υπόλευκο και
οριοθετείται αισθητά από το εγκά ρ διο. 

ΠυκνOτητα: Η πυκνότητά του είναι
υψηλή και κυμαίνεται από 0,78 έως
0,88 g/cm³.

σκληρOτητα: Το συγκεκριμένο ξύλο
έχει σχετικά υψηλή σκληρότητα.

σταθερOτητα: Το ξύλο Wenge
θεωρείται αρκετά σταθερό, ωστόσο, έχει
αναφερθεί κινητικότητα της υγρασίας
του κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας
του.

ΦυσικH διAρκεια: Το εγκάρδιο ξύλο

διαθέτει μεγάλη ανθεκτικότητα στις προ-

σβολές τερμιτών και είναι “ανθεκτικό”

από άποψη φυσικής διάρκειας.

κατεργασIα: Παρόλο που χαρακτη-
ρίζεται σκληρό και βαρύ ως ξύλο, το
Wenge υπόκειται σε εύκολη κατεργα-
σία με χρήση εργαλειομηχανών και
εργαλεία χειρός αν και προκαλεί υψη -
λή άμβλυνση στα κοπτικά μέσα. Επί-
σης, η πορώδης φύση του ξύλου το
καθιστά δύσκολο στην κοπή και οι
επιφάνειες που προκύπτουν έχουν
σχε τικά καλή ποιότητα.
Λόγω της σκληρότητάς του απαιτείται
προ-τρύπημα πριν από το κάρφωμα ή
τη διάνοιξη οπών. Ωστόσο, η επεξερ-
γασία του στον τόρνο είναι ιδιαίτερα
εύκολη. Δεν επιδέχεται με ευκολία
λούστρο και γυάλισμα.

ιδιOτητεσ-ιδιαιτερOτητεσ: 
Η αντοχή του Wenge τόσο σε κάμψη
όσο και σε θλίψη είναι εξαιρετικά υψη -
λή. Είναι ιδιαίτερα σκληρό και ανθεκτι-
κό στη φθορά και παρουσιάζει υψηλή
ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές

συνθήκες. Περιέχει υψηλό ποσοστό ρη -
τί νης που το καθιστά δύσκολο να κολ-
ληθεί, ενώ με κατάλληλη προεργασία
γεμίσματος των πόρων του επιτυγχάνε-
ται ικανοποιητικό φινίρισμα. Δεν έχει
χαρακτηριστική οσμή.

χρHσεισ: Το Wenge είναι ιδιαίτερα
εύ χρηστο στην επιπλοποιία, στην κατα-
σκευή δαπέδων και σε εξωτερικές κα -
τασκευές. Στη χώρα μας χρησιμοποιεί-
ται ευρέως, κυρίως, ως καπλαμάς και
σε επενδύσεις επιφανειών.

Η κ. Σάρα Περιστεράκη είναι πτυχιού-
χος του Τμήματος Σχεδιασμού και
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του
ΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας).
O Δρ. Γεώργιος Μαντάνης είναι Καθη-
γητής, Υπεύθυνος του Εργαστηρίου
Τεχνολογίας Ξύλου του ίδιου Τμήμα-
τος (www.teilar.gr/~mantanis).

ΒοτανικH ονομασIα:
Millettia laurentii
οικογEνεια: Leguminosae
κοινEσ ονομασIεσ: 
Awong, Dikela, Mibotu, Bokonge, Palis-
sandre du Congo
ΠροEλευση: Το είδος αυτό ευδοκιμεί
κυρίως στις χώρες Ζαΐρ, Καμερούν και
Γκαμπόν. Συναντάται σε ορισμένες μόνο
περιοχές της Τανζανίας και της Μοζαμβί-
κης, καθώς και του Κονγκό. 
στοιχεIα δEντρου: Τα δέντρα Wen -
ge φτάνουν το ύψος των 15 με 18 m και
έχουν διαμέτρους κορμών που αναφέρε-
ται ότι είναι από 75 έως 100 cm. 

Πρόκειται για ένα ξύλο με χαρακτηριστικό χρώμα που βρίσκεται ψηλά στην προτίμηση των Ελλήνων
καταναλωτών. Ποιες είναι οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του που το κάνουν να βρίσκεται στις πρώ-
τες επιλογές της λίστας τροπικών ειδών;


