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τροπικά είδη ξύλου - Sapele 

Των Σάρας Περιστεράκη και Δρ. Γεωργίου Μαντάνη

ΞΥΛΕΙΑ | EΠIΠΛEON 

ΠεριγραΦη του Ξυλου 

και τΩν ιδιοτητΩν του

χρΩμα Ξυλου: Το σομφό ξύλο είναι
γκρίζο-ρόδινο ή κρεμ στο χρώμα. Το
εγκάρδιο είναι ρόδινο όταν κόβεται αλ -
λά μετατρέπεται σε ένα κόκκινο-καφέ ή
πορφυρό καφετί χρώμα μετά από την
έκθεσή του στον ήλιο.

ΠυκνOτητα: Έχει μέτρια  πυκνότητα
που κυμαίνεται από 0,50 ως 0,67 g/cm³.

σκληρOτητα: Το ξύλο είναι μέτρια
σκληρό.

σταθερOτητα: Το ξύλο Sapele έχει
μέτρια διαστασιακή σταθερότητα και
πα ρουσιάζει μια μέση κινητικότητα της
υγρασίας μετά την κατασκευή.

ΦυσικH διAρκεια: Το εγκάρδιο ξύλο

είναι “μέτρια ανθεκτικό” από άποψη φυ -

σικής διάρκειας. Το ξύλο Sapele είναι ευά-

λωτο στις επιθέσεις ξυλοφάγων εντόμων

και θαλάσσιων μικροοργανισμών. Το

σομφό ξύλο είναι αρκετά ανθεκτικό στους

τερμίτες της Αφρικής.  

κατεργασIα: Είναι εύκολο στη μηχα-
νική κατεργασία και επεξεργάζεται κα-
λά με όλα τα εργαλεία χειρός. Η κοπή
γενικά γίνεται χωρίς δυσκολίες και
αμβλύνει ελάχιστα τα κοπτικά μέσα.
Καρφώνεται και βιδώνεται εύκολα και
συγκρατεί καλά τις βίδες και τα καρφιά.
Έχει την τάση να σχίζεται και το πλάνι-
σμά του είναι δύσκολο, οπότε χρειάζε-
ται προσοχή. Ανταποκρίνεται, επίσης,
πολύ καλά στο κόλλημα παρά την
έκκριση κόμμεος. Επίσης, οι διαδικα-
σίες της χάραξης και του τορνέματος
διεκπεραιώνονται άνετα, ενώ στο βάψι-
μο και το φινίρισμα η ανταπόκρισή του
είναι καλή. 

ιδιOτητεσ-ιδιαιτερOτητεσ: Το
ξύλο έχει καλή αντοχή σε κάμψη, σε

κρούση και σε θλίψη. Οι περισσότερες
από τις ιδιότητές του είναι ίδιες με εκεί-
νες της οξιάς. Δεν λεκιάζει εύκολα, εκ -
τός αν έρθει σε επαφή με σίδηρο. Έχει
χαρακτηριστική μυρωδιά. Ορισμένοι κορ  -
μοί με κυματοειδή υφή παράγουν κα -
πλαμά με πολύ υψηλή διακοσμητική αξία.

χρHσεισ: Το Sapele χρησιμοποιείται
ευρέως στην παρασκευή διακοσμητι-
κών καπλαμάδων, καθώς, επίσης και
σε ξυλεπενδύσεις και αντικολλητά. 

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:

Entandrophragma cylindricum

οικογEνεια: Meliaceae

κοινEσ ονομασIεσ: 

Aboudikro, Penkwa, Assi, Sapele,
Assie sapelli, Sapele mahogany, Sapeli

ΠροEλευση: Το τροπικό είδος Sapele
ευδοκιμεί σε όλη την τροπική Αφρική
και στις περιοχές της Ακτής Ελεφαντο-
στού μέχρι την Αγκόλα και την Ουγ-
κάντα, ανα τολικά του Ζαΐρ, καθώς και
στην Κεντρική και Νότια Αφρική.

στοιχεIα δEντρου: Το Sapele ως
δέντρο φτάνει σε ύψος τα 45 m με διά-
μετρο κορμού 120 έως 180 cm.  Οι
κορμοί είναι συνήθως ευθείς και κυλιν-
δρικοί με μήκος 24 έως 30 m. Η έκκρι-
ση κόμμεος είναι ένα φυσικό χαρακτη-
ριστικό του Sapele.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στα τροπικά είδη, σας παρουσιάζουμε το Sapele ένα είδος που χρησι-
μοποιείται ευρέως στην παραγωγή διακοσμητικού καπλαμά.


