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Ipe (Tabebuia sp.)
Nazewnictwo
Ipe lub lapacho to najpopularniejsze, ale z pewnością nie jedyne nazwy handlowe
drewna pozyskiwanego co najmniej z kilkunastu gatunków drzew z rodzaju Tabebuia.
Szeroki rejon występowania ciągający się przez terytoria wielu krajów, a także
zaakcentowane wyżej zróżnicowanie gatunkowe sprzyjał powstaniu bardzo wielu określeń
tego drewna - tabela.1. Nazewnictwo od strony formalnej od 2005 roku reguluje w Polsce
norma PN-EN 13556, która przekłada portugalską nazwę ipe nad hiszpańską lapacho.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna ipe (Tabebuia sp) - wytłuszczonym drukiem podano nazwy obowiązujące według PNEN 13556:2005.
Nazwa polska
ipe
Nazwy angielskie
ipe, guayacan
Nazwy francuskie
ipe, ebene verte
Nazwa niemiecka
Ipe
Nazwy stosowane
amapa w Meksyku, cortez w Hondurasie i Nikaragui, hakia guayacan i ironwood w
w innych krajach:
Panamie, guayacan, polvillo canaguate, roble morado w Kolumbii, flor amarillo w
Wenezueli, modera negra w Ekwadorze, tahuari w Peru, lapacho negro, ebano verde w
Paragwaju i Argentynie, ipe roxo i pao d’arco w Brazylii

Niezależnie zapisów normy w niektórych opracowaniach próbuje się różnicować
nazwy omawianego drewna w zależności od gatunków drzew z których je pozyskano (tabela
2). Postępowanie to nie jest pozbawione racji ze względu na znaczne zróżnicowanie
właściwości i kolorystyki drewna.
Tabela 2
Nazewnictwo wybranych gatunków drzew i drewna z rodzaju Tabebuia wg Wood Database „PROSPECT” 1997
Lp.
Nazwy botaniczne
Wybrane nazwy
Przykładowe kraje występowania
handlowe drewna
drzew (pozyskania drewna)
1
Tabebuia Donnel-Smithii J.N.Rose
prima vera, cortez
Honduras, Meksyk, Gwatemala
2
Tabebuia heterophylla (DC.)
roble, white cedar
Barbados, Gwatemala
lub Tabebuia dominicensis Urban
lub Tabebuia lucida Brittan
3
Tabebuia guayacan Hemsl.
guayacan, ipe
Kolumbia, Honduras, Meksyk,
Panama
4
Tabebuia insignis (Miq.) Sandw.
white tabebuia,
Brazylia, Gujana Francuska, Gujana,
lub Tabebuia longipes Baker
zwamp-penta
Wenezuela
5
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.
apamate, amapa, roble Kuba, Dominikana, Gwadelupa,
lub Tabebuia pallida (Lindl.) Miers.
Gwatemala, Honduras, Meksyk,
lub Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl.
Panama, Wenezuela
6
Tabebuia serratifolia Vahl. (lapaczo bethabara, ipe,
Boliwia, Brazylia, Paragwaj,
piłkowane)
tabebuia, lapacho
Kolumbia, Wenezuela, Grenada,
lub Tabebuia rufescens J.R. Johnston
amarillo, ironwood
Gujana, Meksyk
7
Tabebuia stenocalyx Sprague & Stepf.
white-tabebuia,
Gujana Francuska, Gujana,
tabebuia-blanco
Wenezuela

Wbrew zaleceniom normy część producentów i eksporterów tarcicy ipe nadal stosuje
własne określenia handlowe, np. pau lope, bethabara, ironwood (drewno żelazne), Brazilian
walnut (orzech brazylijski). Część wymienionych wyżej nazw obejmuje nie tylko tarcicę ipe
ale czasem podobne gatunki pod względem właściwości lub wyglądu, np. cumaru (Dipterix
odorata) i jarrah (Eucalyptus marginata) co niestety prowadzi do nieporozumień i reklamacji,
szczególnie ze strony nowych odbiorców.
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Pozyskanie
Rodzaj Tabebuia występuje naturalnie w części północnej Ameryki Południowej.
Rośnie w wielu regionach geograficznych: Andach Północnych, Nizinie Orinoko, Wyżynie
Gujańskiej i Nizinie Amazonki; na terenie takich państw jak: w Kolumbia, Wenezuela,
Gujana, Surinam, Gujana Francuska i Brazylia. Drzewa z rodzaju Tabebuia, obejmującego
ponad 100 gatunków, rosną zarówno na kserofitycznych wzniesieniach jak i w dolinach rzek
na terenach bagnistych. Spotyka się je również we wtórnych formacjach roślinnych. Zależnie
od siedliska drzewa przybierają odmienny pokrój. Niektóre gatunki osiągają wysokość 35 m,
a nawet do 40-50 m i to właśnie one stanowią ceniony surowiec do pozyskania drewna.
Atutem są proste pnie o średnicy do ok 1 m, które u wyrośniętych drzew na odcinku 20-25 m
pozbawione są gałęzi (www.exotichardwoods-southamerica.com).
Ipe pozyskuje się praktycznie w całej południowej Amazonii, przykładowo w Brazylii
od prowincji Acre przez Mato Grosso i Pará aż do Maranhão. Ścięte w lasach dłużyce i kłody
ipe najczęściej spławia się do tartaków barkami wykorzystując naturalną, gęstą sieć wodną
potężnego dorzecza.
Struktura
Budowa makroskopowa
Znaczna liczba gatunków drzew z rodzaju Tabebuia oraz różne siedliska i warunki
wzrostu powodują nie tylko mnogość nazw ale również znaczną zmienność kolorystyki
drewna ipe. Świeżo pozyskane drewno ma barwę żółtozieloną i szybko ciemnieje pod
wpływem światła i tlenu zawartego w powietrzu. Ostatecznie drewno twardzieli przybiera
kolor oliwkowo-brązowy do czarno-brązowego, często z jaśniejszymi lub ciemniejszymi
smugami trochę upodobniającymi je do drewna tikowego. Wąskie drewno bielaste (ok. 5 cm)
o biało-żółtym kolorze bardzo wyraźnie odróżnia się od twardzieli.
Rysunek drewna na wszystkich przekrojach wzbogacają, widoczne gołym okiem
równomiernie rozmieszczone naczynia (struktura rozpierzchło-naczyniowa), które
wypełnione są żółto-zieloną substancją organiczną zwaną lapacholem lub ipeiną,
przybierającą po wysuszeniu postać zbitego proszku. Jaśniejsza barwa naczyń wyróżnia je na
ciemniejszym tle. Drobne promienie drzewne widoczne są tylko na przekroju promieniowym.
a)

b)

c)

Fot.1. Obrazy makroskopowe drewna ipe (Tabebuia sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Rysunek drewna na wspomnianym przekroju wzbogaca również pasiasty skręt
włókien. „Pasy” są zwykle słabo zarysowane i drobne. Głównie na przekroju stycznym
zaznacza się delikatnie budowa piętrowa drewna. Ze względu na cykliczność wzrostu drzew
w strefie klimatu subtropikalnego na przekroju poprzecznym można dopatrzeć się
naprzemiennego zróżnicowania w barwie drewna.
Budowa mikroskopowa
Naczynia rozmieszczone są głównie pojedynczo, lub w krótkich zgrupowaniach
(po 2-3) biegnących promieniowo. Średnica członów naczyń zawiera się w przedziale od 0,06
do 0,18 mm, a ich długość od 0,2 do 0,3 mm. Naczyniom towarzyszy miękisz ubogi. Są to
komórki miękiszu włóknistego składające się zazwyczaj z 2-4 segmentów. Naczynia w strefie
twardzieli wypełniają cienkościenne wcistki. Pionowy system strukturalny uzupełniają
krótkie włókna, o długości od 0,7 do 0,9 mm.
Poziomą strukturę tworzą niejednorodne promienie drzewne zbudowane z komórek
miękiszowych leżących i stojących. Komórki stojące tworzą pojedyncze warstwy marginalne.
Ściany poprzeczne naczyń zaopatrzone są w perforację prostą, a w ścianach podłużnych brak
zgrubień spiralnych. Promienie drzewne są dwu- trzy- i rzadziej czteroszeregowe. Promienie
te nie są smukłe, zwykle tworzy je od 8 do 12 warstw komórek. W promieniach tych komórki
miękiszowe z sąsiadujących szeregów są przesunięte o pół wysokości. Promienie drzewne
współtworzą wyraźną budowę piętrową – są ułożone w regularne piętra. Średnio na 1 mm2
przekroju stycznego występuje od 5 do 11 promieni. Komórki miękiszowe zawierają drobne
kryształki związków mineralnych.
a)

b)

c)

Fot.2. Obrazy mikroskopowe drewna ipe (Tabebuia sp.):
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny

Właściwości
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna ipe przedstawione są w tabeli 3.
Średnia gęstość omawianego drewna w stanie powietrzno-suchym wynosi ok. 1000 kg/m3.
Według klasyfikacji Krzysika (1978) ipe należy do drewna bardzo ciężkiego (klasa 1). Mimo
wysokiej gęstości ipe należy do grupy drewna o dobrej stabilności wymiarowej. Zapewnia
ją niska anizotropia czyli różnica między wartością skurczu w kierunku stycznym
i promieniowym (ok.1,2). Według klasyfikacji Monina (Krzysik 1978) na podstawie
średniego skurczu objętościowego omawiane drewno zalicza się do mało- lub średniokurczliwego. Wilgotność punktu nasycenia włókien ipe jest wyjątkowo niska i wynosi tylko
20%.
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Tabela 3.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna ipe (Tabebuia sp.).
Nazwa cechy lub właściwości
Oznaczenie
Średnia wartość
[jednostki]
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
1000 - 1300
Gęstość drewna w stanie powietrzno-suchym (W=12%)
g12 [kg/m3]
940 - 1100
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
880 - 1000
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
20
Porowatość
Co [%]
38
Skurcz wzdłuż włókien
Klw [%]
0,2 – 0,4
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,6 - 5,1 - 5,3
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
5,5 - 6,5 - 6,6
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
8,9 - 10,8 – 12,5
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
198
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
86 – 95
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
165 – 184
Udarność
U [kJ/m2]
180
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
17,5 – 18,8 – 23,3
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
18,2
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
145
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)

Z wysoką gęstością drewna ipe związane są bardzo dobre właściwości mechaniczne
i techniczne. Średni moduł sprężystości wynosi około 19 GPa. Tak wysoka wartość modułu
spotykana jest wyłącznie w odpowiednio wyselekcjonowanym drewnie innych gatunków
(gatunków drewna krajowego). Na uwagę zasługuje także bardzo wysoka wytrzymałość na
rozciąganie wzdłuż włokien (prawie 200 MPa) i udarność (180 kJ/m2). Również twardość
tego drewna jest wyjątkowo wysoka (145 MPa) co jest szczególnie cenną właściwością
techniczną przy wykorzystaniu na materiały podłogowe.
Obróbka i zastosowanie
Drewno suszy się wolno, ale bez tendencji do powstawania wad desorpcyjnych. Ipe
nie wydziela żadnego nieprzyjemnego zapachu, jednak ze względu na obecność substancji
niestrukturalnych w naczyniach, należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń,
w których się je obrabia, tym bardziej, że wg niektórych źródeł literaturowych pył ten może
wywoływać problemy dermatologiczne (www.woodsthebest.com). Znaczna gęstość tego
drewna utrudnia obróbkę szczególnie narzędziami ręcznymi (nie bez przyczyny ipe nazywane
jest drewnem żelaznym). Dobierane narzędzia powinny być odpowiednio twarde
i wytrzymałe, o małych kątach natarcia, niemal takie jak do obróbki metali. Ze względu
na niespotykaną twardość drewno to wymaga nawiercania otworów pod wbijane gwoździe
i wkręcane wkręty.
Heblowanie i struganie wymaga użycia dużych sił, dlatego kupując ipe na określony
cel należy dokładnie dobrać wymaganą grubość by później nie narazić się na męczącą
redukcję wymiarów. Również pewną trudność może sprawić zdarzający się w ipe
nierównoległy układ włókien, który jest odpowiedzialny za powstające nierówności
(wyrwania). Mimo to dzięki naturalnej zawartości substancji tłuszczowych, dobrze strugana
tarcica daje błyszczące, gładkie powierzchnie, które połyskując, wyglądają jakby były lekko
naoliwione. Niestety substancje te osłabiają siły adhezji niektórych rodzajów klejów i tym
samym utrudniają proces klejenia – zaleca się stosowanie klejów poliuretanowych.
Oprócz tłuszczów w drewnie ipe znajdują się znaczne ilości innych substancji
niestrukturalnych. Substancje te pod wpływem środków malarsko-lakierniczych, mogą
przemieszczać się w drewnie i wchodzić z nimi w reakcje chemiczne. Jest to szczególnie
wyraźne zjawisko w przypadku stosowania lakierów o odczynie zasadowym.
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W wyniku reakcji z takim lakierem drewno ipe często przyjmuje odcień ciemnoczerwony. Ponadto zawarte w ipe substancje o charakterze antyutleniającym mogą
powodować znaczne wydłużenie czasu schnięcia i utwardzania się powłok.
Drewno twardzieli jest bardzo odporne na atak przez grzyby i owady w tym termity.
Według normy PN-EN 350:2016-10 ma najwyższą naturalną odporność (klasa 1). Wykazuje
również niezwykłą odporność ogniową. Pod tym względem, wg norm amerykańskich,
posiada klasę A-1, taką samą jak stal zbrojeniowa. Jest to kolejny argument dla zwolenników
nazywania ipe żelaznym drewnem.
Ze względu na wymienione wyżej zalety drewno ipe znajduje szerokie zastosowanie.
W krajach pozyskania wykonuje się z niego elementy konstrukcyjne spełniające wysokie
wymagania wytrzymałościowe np. podkłady kolejowe, doki, umocnienia portowe, pale
mostowe. Z ipe wykonuje się również wyroby toczone, trzonki narzędzi, broń do wschodnich
sztuk walki, dekoracyjne forniry, meble ogrodowe. Wysoka odporność na ścieranie
predestynuje omawiane drewno do produkcji podłóg, schodów, ramp przeładunkowych,
pokładów statków i nawierzchni przemysłowych oraz chodników w pasażach handlowych.
Doskonałym przykładem, uwiarygodniającym powyższe stwierdzenie są chodniki ipe,
dominujące w pasażach handlowych i w kasynach miasta Atlantic City w USA. Praktyczne
obserwacje dowiodły, że chodniki te mają trwałość ok. 25-30 lat a wykonane z drewna
sosnowego tylko 7 lat. Ipe nie jest tanie ale koszty zakupu w pełni się zwracają, biorąc pod
uwagę brak późniejszych obciążeń finansowych związanych z reperacjami i wymianą
nawierzchni jakich nie unikniemy stosując tańsze, miękkie gatunki drewna.
Podobne zależności powodują obserwowane od kilku lat powolne wypieranie przez
ipe, drewna żywotników w zastosowaniu jako planki pokładowe w statkach i jachtach
Ameryki Północnej. Dorodne żywotniki (Thuja plicata Donn) z dużym udziałem trwałej
twardzieli, naturalnie występujące w Górach Nadbrzeżnych nad Pacyfikiem (np. Cascade
Range i Coast Mountains) między innymi w stanie Oregon, zostały już prawie zupełnie
wycięte lub chronione są w parkach narodowych i rezerwatach. Znajdująca się w handlu
tarcica żywotnika pochodzi z młodocianych drzewostanów plantacyjnych, jest sękata
i zawiera duży udział drewna bielastego. Z tego względu jest mało odporna rozkład
mikrobiologiczny i mało konkurencyjna w stosunku do długich pozbawianych sęków desek
ipe.
Informacje uzupełniające
Na szczególną uwagę zasługuje specyficzny skład chemiczny drzew z rodzaju
Tabebuia. Od setek lat rośliny te były znane i stosowane w medycynie indiańskiej choćby
w zwalczaniu grzybic skóry. Dla Inków i Azteków były to „drzewa życia” dające siłę
i energię. Badania naukowe potwierdziły słuszność dawnych zastosowań. Występujący
w tych roślinach lapachol (C15H14O3) ma działanie antybakteryjne i przeciw-grzybicze
między innymi na grzyby z rodzajów Aspergillus, Cryptococcus, Saccharomyces,
Cladosporium i Fusarium. Lapachol i zawarte w drewnie chinony wykorzystuje się także
w leczeniu łuszczycy, malarii a także jako środek o działaniu cytostatycznym, stosowanym
przy zwalczaniu szeregu nowotworów złośliwych. Jego korzystne działanie zostało
potwierdzone badaniami klinicznymi.
Stosowana na wywary sproszkowana kora ipe ma goryczkowaty i ziemisty smak,
jednak parzenie jej z mocną, czarną herbatą tłumi nieprzyjemne nuty smakowe. Napój taki
zwiera wiele cennych mikroelementów. Do tej pory w Ameryce Południowej drzewa ipe
cieszą się szczególną uwagą – w boliwijskim Bermeja oraz argentyńskim Aguaray co roku
odbywają się festiwale lapacho.
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Drzewa z rodzaju Tabebuia to również rośliny ozdobne, chętnie sadzone w miastach
przy reprezentacyjnych ulicach i alejach spacerowych. Szczególnie efektownie wyglądają one
w porze kwitnienia. W zależności od gatunku ich duże kielichowate kwiaty mają różne
kolory, np.: Tabebuia impetiginosa – purpurowe, Tabebuia heptaphylla – różowe, Tabebuia
serratifolia, Tabebuia chrysantha i Tabebuia chrysotricha – żółte, a Tabebuia bahamensis
i Tabebuia roseo-alba – białe.
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