ĮVADAS
Konspektas skirtas mokiniams, besimokantiems kompiuterinio projektavimo operatoriaus
(projektuojantiems baldus) ir medienos apdirbėjo specialybės.
Konspekto tikslas:
1. Supažindinti mokinius su pagrindinėmis medžiagomis, jų taikymu šiuolaikiniuose stalių
darbuose, medžiagomis naudojamomis medinių konstrukcijų ir objektų gamyboje.
2. Suteikti būtinas žinias apie apvaliosios ir pjautinės medienos rūšis, savybes, ydas;
atskleisti pjautines medienos rūšis; išmokti pasirinkti medžiagas pagal paskirtį.
3. Išmokyti parinkti medžiagas baldų projektavimui, medžiagas naudoti pagal paskirtį.
4. Racionaliai ir taupiai naudoti medžiagas.
5. Supažindinti su reklamos medžiagomis ir ypatumais.
6. Apdoroti skaitinę informaciją.
7. Supažindinti su pagrindinėmis statybinėmis medžiagomis ir jų technologijomis.
Medžiagotyrai skirta 40 valandų. Teorinių žinių patikrinimui parengtos užduotys, klausimai, testai,
pagrindinių terminų žodynas.
Įgytas žinias mokiniai sėkmingai pritaikys praktinio mokymo moduliuose.
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I. SKYRIUS. MEDIS IR MEDIENOS RŪŠYS
Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 ha žemės plotas, apaugęs medžiais ir krūmais.
Medžiu vadinamas daugiametis, ne mažesnis kaip dviejų metrų augalas, su sumedėjusiu stiebu
ir šaknimis.
1.1. AUGANČIO MEDŽIO DALYS
Medį sudaro: šaknys, stiebas, laja (vainikas).
Šaknys atlieka keletą funkcijų: smulkiosios traukia iš dirvos vandenį su jame ištirpusiomis



mineralinėmis medžiagomis, storosios-laiko medį vertikaliai. Be to, jos praleidžia vandenį ir
kaupia maisto medžiagų atsargas. Stambios šaknys tinka kurui. Pramonėje šaknys mažai
vartojamos, nes jas sunku išrauti. Išimtį sudaro pušis. Po jos nukirtimo praslinkus 10-15 metų,
kelme ir stambiosiose šaknyse susikaupia daug sakų, iš kurių gaminamas terpentinas ir kanifolija.
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1 pav. Medžio sandara
Stiebas  jungia šaknų sistemą su laja. Juo kaip kanalu iš šaknų kyla aukštyn vanduo ir jame
mineralinės medžiagos, o žemyn srovena lapuose pagamintų organinių medžiagų vandeninis
tirpalas. Be to, stiebas laiko ir kaupia medžiagų atsargas. Stiebo apatinė dalis(nuo šakų iki
žemės ) vadinama kamienu.
Stiebas sudaro pagrindinę medžio tūrio dalį, todėl ir jo pramoninė vertė didžiausia. Stiebo, šaknų
tūrio santykis priklauso nuo medžio rūšies, amžiaus ir augimo sąlygų.
Laja lapuose iš anglies, kurią jie ima iš oro anglies dioksido ir dirvožemio vandens susidaro
sudėtingos organinės medžiagos, reikalingos medžiui maitintis ir augti. Šis procesas vadinamas
fotosinteze.
Lapais medis kvėpuoja, be to, per juos išgarina drėgmės perteklių. Lajos pramoninė vertė nedidelė.
Stambios šakos vartojamos kaip antrarūšis kuras, taip pat technologinių skiedrų gamybai. Iš šių
skiedrų gaminamas taros kartonas , medžių plaušų plokštės. Lapai, spygliai, jauni ūgliai
-vitaminizuotų miltų (kaip priedas prie gyvulių ir paukščių kombinuotųjų pašarų) bei
gydomosios chlorofilo-karotino pastos gamybai. Miško paruošos laja sudaro didžiąją dalį atliekų ir
jos panaudojimo problema dar neišspręsta.

2 pav. Augančio medžio dalys:
a - augantis medis; b-– trylikamečio
medžio kamieno schema.
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Kaip auga medis, ir kokia yra 13 metų amžiaus medžio kamieno sandara atvaizduota 2 paveiksle, b.
Augimo procesą galima įsivaizduoti kaip kūgio formos medžio sluoksnių priaugimą. Kiekvienas vėlesnysis
kūgis yra aukštesnis ir jo pagrindo skersmuo didesnis. Šiame paveiksle apatiniame skerspjūvyje matyti 10
koncentrinių apskritimų (metinių prieaugių), o viršutiniame tokiame pat pjūvyje tik penki. Vadinasi, per 3
metus medis priauga aukštį, kur padarytas apatinis pjūvis, o per 8 metus - aukštį, kur padarytas viršutinis
pjūvis.

Žievė ištisai dengia medį ir yra susidariusi iš išorinio ir vidinio žievės sluoksnių – karnos. Tarp
karnos ir balanos matyti gyvų ląstelių žiedas, vadinamas brazdu. Medžiui augant brazde gaminasi
naujos ląstelės, dėl to medis storėja. Nupjautame medyje, naudojant medieną kaip medžiagą, brazdo
nebematyti, jis būna jau sunykęs.

3 pav. Kamieno skersiniame pjūvyje aiškiai matomos pagrindinės jo anatominės
dalys: šerdis, mediena ir žievė.
Žievė saugo medį nuo mechaninių sužeidimų, didelių temperatūros svyravimų, vabzdžių ir kitų
žalingų aplinkos poveikių. Žievės išorinis vaizdas ir spalva priklauso nuo medžio rūšies ir amžiaus.
Jaunų medelių žievė glotni, bet ilgainiui ji suskilinėja. Žievė gali būti lygi (kėnis), žvynuota (pušis),
pluoštuota (kadagys), karpota (ožekšnis). Žievės spalva būna daugelio atspalvių, pavyzdžiui, balta beržo, tamsiai pilka - ąžuolo, tamsiai rusva - eglės. Priklausomai nuo rūšies, amžiaus ir sąlygų,
kuriose medis auga mūsų miškuose medžių žievė sudaro nuo 6 iki 25 % kamieno tūrio. Kai kurių
rūšių medienos žievė naudojama plūdėms gaminti, termoizoliacinėms ir statybinėms plokštėms. Iš
žievės gautos cheminės medžiagos naudojamos medienos klijų gamybai.
Medžio šerdis yra kamieno centre, tik kartais būna nežymiai pasistūmėjusi į vieną ar į kitą pusę. Ji
yra 2-5 mm skersmens, todėl užima tik mažą kamieno dalį. Daugumos medžių šerdis yra apvali,
tačiau kai kurių medžių rūšių jos forma ypatinga. Antai alksnio šerdis yra trikampė, uosio
keturkampė, topolio penkiakampė, o ąžuolo žvaigždės formos. Medžiui augant, šerdies skersmuo
nedidėja. Ploniausia ji yra prie kelmo ir laipsniškai storėja nuo kamieno link šakų. Toliau viršūnės
kryptimi vėl plonėja. Šerdis kartu su nedideliu medienos sluoksniu, susidariusiu pirmaisiais medžio
augimo metais, vadinama šerdies vamzdeliu. Šerdies vamzdelio mediena yra puri, sudaryta iš silpnų
audinių ir nepakankamai suaugusi su kitais medienos sluoksniais.
Svarbiausios medienos makrostruktūros dalys yra medžio šerdis, branduolys, balana ir žievė. Jos
vaizdžiausiai plika akimi matomos skersiniame bandinio pjūvyje.
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Daugumos medžių rūšių mediena yra šviesi ir skersiniame pjūvyje vienodos spalvos. Tačiau kai
kurios medienos skersinis pjūvis būna kitoks: centrinė dalis tamsesnė, o išorinė akivaizdžiai
šviesesnė. Šiuo atveju tamsesnė centrinė kamieno dalis vadinama branduoliu, o šviesesnė balana.
Balana yra jaunesnė kamieno dalis, jos mediena mažiau brandi, dar nepakankamai tanki, todėl ne
tokia vertinga. Po žieve kasmet priauga nauji balanos sluoksniai. Dalis vidinių sluoksnių miršta
didindami branduolio storį. Ląstelių sienelės įmirksta rauginėmis ir dažančiomis medžiagomis,
sakais - dėl to branduolys kasmet tamsėja. Branduolio mediena yra sunkesnė, atsparesnė puvimui,
pasižymi kitomis geresnėmis savybėmis, palyginti su balanos mediena.
Kai kurių medžių balanos spalva visai nesiskiria nuo branduolio spalvos. Šiuo atveju arčiau centro
esanti mediena turi tik mažiau drėgmės ir todėl vadinama brandžia. Tos medžių rūšys, kurių
branduolys aiškiai matomas, vadinamos branduolinėmis, o kurių mediena visame pjūvio plote yra
vienodos spalvos ir drėgnumo, - balaninėmis (4 pav.). Ryškiai matomą branduolį turi maumedžio,
pušies, ąžuolo, uosio ir graikiško riešutmedžio mediena. Tai pramoniniu požiūriu vertingiausios
medžių rūšys. Balaniniams medžiams priklauso beržas, alksnis, liepa ir klevas.
Daugiausia brandžios medienos yra eglės, buko ir drebulės sortimentuose. Kai kurie medžiai dar
turi netikrą branduolį, jų centrinė kamieno dalis būna tik nežymiai patamsėjusi. Dažniausiai tai
būna pirmas medienos gedimo požymis, akivaizdi medienos yda. Dažniausiai tai būdinga beržo,
buko, klevo ir drebulės medienai.
Jauni visų rūšių medžiai yra be branduolio ir susidaro iš balanos. Ilgainiui balaninė mediena virsta
branduoline ir tokiu būdu susidaro branduolys. Branduolys
susidaro palaipsniui, keičiasi medienos spalva, masė ir
mechaninės savybės. Balanos plotis keičiasi priklausomai nuo
augimo sąlygų. Vienoje medienoje (kukmedžio, baltosios
akacijos) branduolys susidaro trečiaisiais metais, kitoje (pušies)
- 30-35-aisiais metais, todėl kukmedžio balana yra siaura,
pušies - plati. Balana į branduolį gali pereiti staigiai
(maumedžio, kukmedžio) arba palaipsniui (graikiškojo riešuto,
kedro). Branduolys atlieka mechaninę funkciją. Balanos
mediena lengvai praleidžia vandenį, greičiau pūva.
4 pav. Branduolys ir balana: 1, 4, 6 - balana; 2, 8 - branduolys; 3 - balaninė mediena;

5, 7 - brandi mediena

1.2. PAGRINDINIAI KAMIENO PJŪVIAI
Medienos sandara tiriama kamieno skersiniame ir išilginiuose pjūviuose.
Skersinis-vadinamas, statmenas kamieno išilginei ašiai.
Išilginiu-einantis išilgai kamieno ir sutampantis su medienos pagrindinių ramstinių ir apytakos
audinių ilgąja ašimi.
Išilginiai pjūviai yra du: spindulinis-laikomas per šerdį einantis ir statmenas rievės liestinei.
Tangentinis- laikomas, išilginis bet kuriuo atstumu nuo šerdies, sutampantis su kurios nors rievės
liestine.
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5 pav. Pagrindiniai kamieno pjūviai.
1.3. MEDŽIŲ KLASIFIKACIJA
Pagal ūkinius ir biologinius požymius visi medžiai skirstomi į tris kategorijas:
● stipriai ir gerai besivystantys,
● pagalbiniai (naudingi),
● kirstini.

A (geriausi)
B (pagalbiniai)
C (kirstiniai)

1 lentelė. Medžių kategorijos:
tai I ir II klasių medžiai (stipriai ir gerai besivystantys)
tai III klasės medžiai (silpnai besivystantys)
tai IV ir V klasių medžiai (užstelbti)

Vertinant miškus pagal dydį ir stambumą, yra skiriamos penkios medžių klasės:
I klasės medžiai – tai patys geriausi, aukščiausiai išaugantys medžiai, jų augimui nieks
netrukdo, o jų lajos didžiausios. Jie labiausiai išsikeroję ir stelbiantys likusius medyno medžius;
tokie medžiai yra nepageidautini ir juos rekomenduojama šalinti per ugdymo kirtimus.
II klasės medžiai – tai vyraujantys medyno medžiai, jų medyne yra daugiausiai. Jie turi
palyginti
 gerai išvystytą lają, o augti jiems nieks netrukdo. Medžiai yra vienodo amžiaus ir stambumo.
III klasės medžiams, nors ir priklausantiems pagrindiniam ardui, augti trukdo I ir II klasės
medžiai. Todėl jie gauna mažiau šviesos, jų lajos suspaustos ir silpniau išsivysčiusios.
IV klasės medžiai – stelbiami. Juos stelbia I, II, III klasių medžiai, todėl jų lajos daugiau ar
mažiau vienpusės, sunykusios, suspaustos.
V klasės medžiai – nustelbti. Juos visiškai nustelbia, užstoja I-IV klasių medžiai, jų lajos visiškai
sunykusios, dažniausiai džiūstančios. Formuojant gerą, produktyvų medyną, jame turėtų augti tik I, II
ir III klasių medžiai, o IV ir V klasių medžius reikėtų iškirsti tarpiniais kirtimais.
Medžių (medienos) rūšys:
Spygliuočiai: pušis, eglė, maumedis, kadagys.
Kietieji lapuočiai: ąžuolas, uosis, klevas, skroblas, guoba.
Minkštieji lapuočiai: beržas, juodalksnis, drebulė, baltalksnis, liepa, gluosnis, blindė.
9

1.4. PAGRINDINIAI MEDŽIŲ (MEDIENOS) PAŽINIMO POŽYMIAI
Augančio medžio botaninę rūšį galima atpažinti iš lapų, žievės, spyglių.
Pagrindiniai požymiai yra: branduolys, indų dydis ir išsidėstymas, rievių matomumo
laipsnis, sakotakiai, kurie yra gerai matomi turint tris švarius, nušlifuotos medienos pjūvius.
Pagal matomus išorinius požymius visi medžiai yra skirstomi į tris grupes:
● 1. Spygliuočiai.
● 2. Akytrieviai.
● 3. Padrikai akytus lapuočius.

6 pav. Medžių grupės
 pygliuočių medienos pjūviuose aiškiai matomos metinės rievės ir visai nepastebimi šerdies
S
spinduliai. Kai kurios rūšies spygliuočiai turi gerai matomus sakotakius.

7 pav. Pušies mediena
 pygliuočių mediena yra vienodos spalvos ir tekstūros, pasižymi struktūros paprastumu,
S
lengvai pjaustoma, klijuojama ir obliuojama. Medžių kamienai yra aukšti ir tiesūs. Mediena
svarbi pramonei. Spygliuočiai vietoj lapų turi spyglius, kurie žiemą nenukrenta, išskyrus
maumedį. Akytrievių lapuočiuose labai gerai matomos metinės rievės.

8 pav. Akytrievių lapuočių mediena
Padrikai akytiems lapuočiams būdinga tai, kad skersiniame pjūvyje indų nesimato, o jeigu būna
matomi, tai ankstyvojoje medienoje nesusidaro žiedų, o metinėje rievėje yra išsidėstę padrikai.
Metinės rievės sunkiai įžiūrimos.
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9 pav. Padrikai akytųjų lapuočių mediena
Lapuočių mediena, kitaip nei spygliuočių, dažniausiai naudojama apdailos, patalpų interjero
detalėms. Ši mediena naudojama baldų, parketo, meno dirbinių gamybai. Tačiau kietųjų lapuočių
medynų yra mažiau, jie dera tik gerose žemėse ir šiltesnio klimato zonose.
Ąžuolų mediena yra ilgaamžė, itin atspari, kieta ir gerai lenkiama. Todėl iš ąžuolų medienos
gaminami ne tik baldai ir parketas. Labai daug šios medienos sunaudojama statinių gamybai.
Bukų mediena yra dekoratyvi ir tvirta. Šutinta ji tampa lanksti, todėl gerai tinka lenktų baldų, ypač
kėdžių gamybai.
2 lentelė. Spygliuočių rūšiniai požymiai
Požymiai
Eglė
Pušis
Maumedis
Kedras
1

2

3

4

5

Branduolio Neturi
spalva
branduolio

Nuo rausvos
iki rusvai
rausvos
spalvos

Rausvai rusvos spalvos

Nuo šviesiai
rausvos iki
gelsvai raudonos
spalvos

Balana

Balta su gelsvu
atspalviu

Gelsvai balta

Siaura rusvai balta

Plati gelsvai balta

Šerdies
spinduliai

Neįžiūrimi

Neįžiūrimi

Neįžiūrimi

Neįžiūrimi

Sakotakiai

Smulkūs,
negausūs

Gausūs,
vidutinio
stambumo

Gausūs, stambūs

Gausūs, stambūs

Kvapas

Silpnas
terpentino

Aštrus
terpentino

Terpentino

Kedro riešutų

Mediena

Labai kietos,
smulkios
gausios šakos

Tvirta,
sakinga,
atspari
puvimui

Iš spygliuočių kiečiausia,
sunkiausia, tvirčiausia,
linkusi skilinėti, atspari
puvimui

Minkšta, lengva

Metinės
rievės

Matomos
visuose
pjūviuose

Matomos
visuose
pjūviuose

Matomos visuose
pjūviuose

Matomos visuose
pjūviuose
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3 lentelė. Akytrievių lapuočių rūšiniai medienos požymiai
Požymiai

Ąžuolas

Uosis

Guoba

Branduolio spalva

Gelsvai rudas arba
rudas

Šviesiai rusvas

Šviesiai rusvas

Indai

Smulkūs, išsidėstę
radialinėmis
juostelėmis, panašūs į
liepsnos liežuvėlius

Smulkūs, netvarkingai
išdėstyti, matyti
šviesūs taškai arba
trumpi brūkšneliai

Smulkūs, sudaro
banguotas,
nepertraukiamas
linijas.

Balana

Siaura, šviesiai gelsva

Plati, gelsvai balta

Plati, gelsvai balta

Šerdies spinduliai

Platūs, gerai išsivystę,
visuose pjūviuose
gerai matomi

Vos matomi, siauri,
trumpi brūkšneliai, lyg
blizgančios juostelės ir
dėmelės

Vos įžiūrimi,
išsiskiria blizgesiais,
sunkiai įžiūrimi

Mediena

Labai tvirta, lanksti,
vientisa, smulkiarievė,
gražios spalvos ir
tekstūros, atspari
puvimui

Stipri, tąsi, lanksti,
neskilinėja, gražios
tekstūros

Stipri, lanksti, tąsi,
neskali, sunki

4 lentelė. Padrikai akytų lapuočių skiriamieji požymiai
Požymiai

Beržas

Liepa

Drebulė

Alksnis

Medienos
spalva

Balta, gelsvo
arba rausvo
atspalvio

Balta su šviesiai
rausvu atspalviu

Mediena balta su
žalsvu atspalviu

Balta, ore greitai
raudonuoja

Indai

Smulkūs
nematomi

Smulkūs
nematomi

Smulkūs nematomi

Smulkūs
nematomi

Metinės
rievės

Sunkiai matomos

Sunkiai matomos

Aiškiai matomos

Neaiškiai
matomos

Šerdies
spinduliai

Smulkūs, matomi Siauri, smulkūs,
tik radialiniame
matomi tik
pjūvyje
radialiniame
pjūvyje

Nematomi, nes
labai siauri

Siauri
nematomi,
netikrieji platūs,
matomi visuose
pjūviuose

Mediena

Sunki, neatspari
puvimui,
vidutinio
kietumo

Minkšta, lengva,
gerai įmirksta,
neatspari puvimui,
dega liepsna

Minkšta, lengva,
vienalytė,
džiūdama
nepersimeta

Minkšta,
nesiriečia,
neskilinėja,
vienalytė, lengva
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Uosių mediena yra tik šiek tiek šviesesnė nei ąžuolų mediena, vidutinio atsparumo, sunki, gražios,
švelnios tekstūros, mažai skali, labai elastinga ir kartu lanksti. Todėl ji naudojama baldų, sportinio
inventoriaus gamybai.
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
1. Medžių ir medienos rūšys, nustatymo būdai.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ką vadiname mišku?
Ką vadiname medžiu?
Išvardykite medžio dalis.
Išvardykite medžių kategorijas.
Kokios yra penkios medžių klasės, vertinant miškus pagal dydį ir stambumą?
Išvardykite medžių (medienos) pažinimo požymius.
Apibūdinkite pagrindinius medžių (medienos) pažinimo požymius.
Į kokias tris grupes yra skirstomi visi medžiai pagal pjūviuose matomus išorinius požymius?
1.5. LIETUVOJE DAUGIAUSIAI PAPLITĘ MEDŽIAI.

I. Spygliuočiai:
1. Pušis

10 pav. Pušis
Pušis – 20-40 m aukščio, tiesiu kamienu, rutuliška arba skėtiška laja, visžalis spygliuotis medis.
Pušies mediena – gelsvai raudonos arba blankiai geltonos spalvos, pasižyminti dideliu atsparumu,
geromis fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, yra lengva, atspari puviniui ir lengvai apdirbama
pjovimo įrankiais. Medienos trūkumas – gana greitai pamėlynuoja ir praranda natūralią spalvą,
netinka lenkti. Prieš dažant reikia nuplauti nuo paviršiaus sakus.
Panaudojimas:
Mediena plačiai naudojama pramoniniam perdirbimui, statybose, transporte, žemės ūkyje. Iš jos
gaminami pabėgiai. Tai pagrindinė žaliava statybinių stalių gaminių, medinės taros, baldų gamybai.
Naudojama kaip žaliava popieriaus ir celiuliozės pramonėje, faneros gamybai.
2. Eglė
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11 pav. Eglė
Eglė yra spygliuotos medis, kuris žaliuoja žiemą ir vasarą, neturi lapų, o turi spyglius.
Pavasarį eglės viršūnių galuose atsiranda naujų ūglių, taip eglė auga. Vasarą ant eglės šakų kabo
žali kankorėžiai, o rudenį jie paruduoja.
Eglės mediena yra šviesi, beveik balta, smulkiaplaušė, blizganti. Lyginant su pušimi, eglės mediena
ilgiau išlaiko savo natūralią spalvą, yra ne tokia sakinga, lengvai dažoma ir lenkiama. Mediena
šakota, todėl sunkiau apdirbama mechaninio apdirbimo įrankiais. Neigiama savybė – šakotumas.
Privalumai: vienalytė sandara, ilgas plaušas, patvari balta spalva, mažai dervos, didelės
rezonavimo galimybės.
Panaudojimas:
Mediena naudojama statybose, statybinių gaminių ir baldų gamybai, labiau tinka popieriaus ir
celiuliozės gamybai. Iš jos gaminama viskozinė celiuliozė, kuri naudojama dirbtinio šilko gamybai.
Neigiama savybė – šakotumas.
3. Kadagys (Ėglis)

12 pav. Kadagys
Kadagys – daugiametis, visžalis, spygliuotis, 3–4 m aukščio krūmas ar kartais nedidelis iki 15 m
aukščio medelis. Laja įvairios formos, bet daugiausia kūgiškas spygliuotas krūmas, šakelės
apaugusios trumpais aštriais spygliukais. Kai kur kadagys dar vadinamas ėgliu. Mediena gana kieta,
sunki, tvirta, tekstūra plonasluoksnė ir graži, malonaus kvapo, dėl ko ankščiau ji buvo ypač
vertinama. Kadagio mediena taip pat vertinama. Ji patvari bei kvapni ir nėra tokia sakinga kaip
pušies. Štai kodėl iš kadagio medienos dažnai gaminami padėkliukai karštiems indams, nes nuo
karščio ji skleidžia malonų kvapą. Ji taip pat naudojama ir kitiems smulkiems gaminiams. Dar
kadagio mediena bei šakos dažnai naudojamos mėsos gaminių rūkinimui. Kadangi visas augalas yra
kvapnus, jis dažnai vartojamas aromaterapijoje ir kosmetologijoje, iš jo gaminami smilkalai, aliejai
pirčiai bei pan.
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http://www.manonamai.lt/mano-sodas-ir-kiemas/kiemas/krumai-kurie-auga-nederlingoje-dirvoje.d?
id=69143280

II. Kietieji lapuočiai
Medžiai išaugina gražios spalvos, įdomios tekstūros ir didesnės tūrio masės medieną. Ji tinka
parketo, baldų ir meno dirbinių gamybai.
1. Ąžuolas

13 pav. Ąžuolas
Ąžuolas – branduolinė akytrievė lapuočių veislė. Ąžuolo mediena kieta, sunki, jai būdingas didelis
tankis, atsparumas puvimui, ji gražios tekstūros ir spalvos (nuo šviesiai iki gelsvai ar žalsvai rudos),
kuri laikui bėgant tamsėja, su ryškiu, šiurkščiu plaušo piešiniu. Lanksti, lengvai pasiduoda
mechaniniam apdirbimui, dailinimui.
Panaudojimas:
Mediena plačiai naudojama baldų gamybai, iš jos gaminama drožtinė fanera, parketas, statinės,
žemės ūkio mašinų, laivų, vagonų dalys. Naudojama pjaustiniams ir interjero apipavidalinimui.
Baldų, drožtinės faneros gamybai geriau tinka smulkiarievė ąžuolo mediena. Ji lengviau apdirbama,
lengviau poliruojama. Šiai medienai netinka spiritiniai lakai ir politūra.
2. Uosis

14 pav. Uosis
Uosio mediena yra vidutinio tvirtumo, sunki, labai elastinga ir lanksti. Išvaizda labai primena
ąžuolą, tik šiek tiek šviesesnė. Medienos privalumas – mažai pleišėja. Trūkumas –neatspari
puviniui.
Panaudojimas:
Naudojama sportinio inventoriaus (slidžių, irklų, teniso rakečių), įrankių rankenėlių gamybai. Dėl
gražios, švelnios tekstūros ypač vertinamas baldų gamyboje, tačiau riboti ištekliai (uosių medynų
plotas Lietuvoje neviršija 1% visų miškų ploto).
3. Guoba
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15 pav. Guoba
Dar vienas iš krašto medžių, kuriam suteikta net keletas vardų: guoba, skirpstas, vinkšna.
Dažnesnė Lietuvoje tik kalninė guoba, o vinkšna ir skirpstas – retesni.
Mediena tvirta, panaši į uosio. Iš guobų medienos gaminti net vežimų ratai, dardėdavę prastais
Lietuvos keliais. Dabar retai naudojami dirbiniams, juolab medžiai nedažni, medynų nesudaro, auga
negausiai. Guobynus XIX amžiaus 6 dešimtmetyje apnaikino grybinė liga guobų maras. Tačiau
pavienių medžių ir jų grupių galima rasti visoje Lietuvoje. Įdomus kamštinis skirpstas, apyretis
pietinėje šalies dalyje.
Guoba – vasaržalis medis, gali išaugti iki 40 m aukščio ir 2 m kamieno skersmens. Žiedai
pavieniai kuokštuose su trumpais koteliais. Vaisius – riešutėlis. Jo mediena blyškiai rusvos spalvos,
atspari drėgmei, puvimui, vidutinio kietumo, mažai skilinėja, džiūdama mažai persimeta, lengvai
apdirbama.
4. Klevas

17 pav. Klevas
Klevas – balaninis medis, jo mediena balta su raudonai rudu, gelsvu atspalviu. Gerai matomos
metinės rievės, visuose pjūviuose matomi tamsesni už medieną šerdies spinduliai. Skersiniame
pjūvyje matomas štrichinis tekstūros taškuotumas.
Klevo mediena tanki, kieta, tvirta ir sunki, ją lengva pjaustyti, poliruoti, beicuoti, dažyti ir lakuoti.
Ant klevo kamieno kartais susidarantys gumbai ir ataugos – puiki medžiaga stalių dirbiniams.
Panaudojimas:
Mediena naudojama smuikų ir kitų instrumentų korpusams gaminti. Lentos, medžio plokštės
naudojamos pastatų vidaus apdailai ir baldų gamybai. Ypač vertinamas atsparus nusidėvėjimui
klevo parketas.
Pjauta mediena tinka laiptų gamybai ir stalviršiams, iš jo gaminami žaislai.
16

5. Skroblas

18 pav. Skroblas
Skroblas – beržinių šeimos gentis. Lietuvoje daugiausia skroblynų yra šalies pietvakariuose
(Suvalkija).
Liemuo briaunotas, pilkas, žievė lygi. Laja tanki, be stiprių šakų. Žiedai žirginiuose, kurie iš
pumpurų išsiskleidžia kartu su lapais; kiekvieną žiedą dengia kiaušiniška pažiedė, kurios pamate
yra 4–12 kuokelių, perskeltais koteliais. Vaisius – riešutėlis, prisitvirtinęs prie gvildo pamato.
Skroblo mediena yra pilkšvai balkšvos spalvos su gelsvu atspalviu, pasižymi kietumu ir tvirtumu.
Ji neskali, sunkiai poliruojama, atspari trinčiai ir skilimui. Skroblas, arba baltasis bukas. Mediena
balta, kieta, valkšni, standi ir smulkiasluoksnė. Daugiausia naudojama įrankių gamybai.
Panaudojimas:
Skroblo mediena naudojama mašinų detalių, baldų, muzikos instrumentų, įrankių medinių detalių
(kotų, rankenų, oblių korpusų) gamybai.
III. MINKŠTIEJI LAPUOČIAI
Mediena yra pigesnė ir mažiau paklausi pramoniniam panaudojimui. Lietuvoje labiausiai paplitę
šios grupės medynai: beržynai, baltalksniai, juodalksniai, drebulynai.
1. Beržas

19 pav. Beržas
Beržas – be branduolio, balaninis baltas su rausvu (rečiau gelsvu) atspalviu medis. Visų pjūvių
metinės rievės beveik nepastebimos. Šerdies spinduliai trumpi, vos matomi. Mediena vienalytės
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struktūros ir vienodos spalvos, vidutinio tankio ir kietumo, pasižymi dideliu atsparumu,
dinaminiams krūviams, mažai atspari puvimui.
Panaudojimas:
Žaliava lukšto ir klijuotos faneros, žemės ūkio mašinų dalių, ričių, kurpalių gamybai. Lukštas
naudojamas baldų paviršiui faneruoti. Iš šakelių rišamos šluotos ir vantos.
2. Juodalksnis

20 pav. Juodalksnis
Tik nupjauto juodalksnio mediena būna balta, vėliau kiek pastovėjusi tampa tamsiai oranžine,
rausva. Mediena minkšta, labai patvari vandenyje, ilgai nepūva. Tinka fanerai, tarai, baldams, namo
durims, lentelėms gaminti naudojama drožyboje. Iš žievės, lapų, pjuvenų gaminamos rauginės
medžiagos ir dažai, vartojami kailiams raugti ir dažyti.
Juodalksnis šviesamėgis medis.
3. Alksnis

21 pav. Alksnis
Alksnis – nebranduolinis, dažnai turintis netikrą branduolį medis. Šviežiai nukirsta alksnio
mediena yra baltos spalvos, vėliau ji greitai raudonuoja ir įgauna rausvai rudą atspalvį. Mediena
lengva, minkšta, savo savybėmis artima drebulės medienai, lengvai apdirbama, nesunkiai
nudažoma. Alksninė malka labai kaitri.
Panaudojimas:
Dėl struktūros vienodumo ir minkštumo mediena gerai lukštenasi, todėl naudojama klijuotos
faneros gamybai. Lentos naudojamos medinės taros, baldų detalių gamybai. Džiūdama mažai
deformuojasi, todėl tinka medinių liejimo modelių gamybai.
4. Drebulė
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22 pav. Drebulė
Drebulės mediena šviesi, minkšta, porėta ir tiesaus kamieno. Drebulė yra lapuotis iki 35 m
aukščio medis su retoka laja. Tankis tolygus, mediena gerai pralaidžia drėgmę ir dujas. Apdorota
karščiu mediena atsparesnė puviniui.
Panaudojimas:
Drebulės mediena naudojama stogams, statant rąstinius namus, degtukams, gerai matomoms baldų
dalims, sienų dailylentėms ir įvairiems rakandams. Labai tinka popieriaus gamybai. Iš jos
gaminama tara, stoglentės, žaislai ir iš dalies fanera. Dėl mažo šiluminio laidumo naudojama saunos
suoliukų gamybai.
https://smp2014te.ugdome.lt/index.php/site/mo/mo_id/235
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juodalksnis

5. Baltalksnis

23 pav. Baltalksnis
Baltalksnis – užauga iki 25 m aukščio. Mediena rausva, minkšta, patvari vandenyje, ilgai nepūna.
Rąstai būna nestori, retai kada iš baltalksnio pjaunamos lentos. Kankorėžėliai naudojami kaip
tanidinė žaliava, lapai, žievė, pjuvenos – kailiams raugti ir dažams.
6. Liepa
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24 pav. Liepa
Liepa – medžiai su tankia kūgiška laja. Žievė pilkai ruda, senų medžių giliai suskeldėjusi. Lapai
išsidėstę dviem eilėmis. Mediena lengva, balta ir minkšta, lengvai apdirbama, gražios tekstūros,
greitai džiūsta. Liepos medienos spalva yra balta su lengvu rausvumo atspalviu. Paprastai liepos
dirbiniuose naudojama liepos mediena nebūna išsisluoksniavusi, tarsi be žymesnės tekstūros. Tai
priklauso nuo šlifavimo - kruopščiai nušlifuokite medienos atraižą ir iš karto pamatysite jos
tekstūrą. Pamatysite banguotus, aiškiai atskirtus sluoksnius, ypač išorinėje ir medienos srityje.
Balanos ir šerdies spalvos nesiskiria. Ką tik nupjautos liepos mediena yra blyškiai geltona,
išdžiūvusi – kiek patamsėjusi. Mediena yra minkšta, ypatingai, kai ji yra šviežiai nupjauta ar
sudrėkinta garais, tačiau, kai ji išdžiūva, tampa pakankamai tvirta, mažai skali. Todėl iš liepos
medienos meistrai išdrožia įvairių indų ir rakandų: samčių, dubenų, šaukštų. Ant tekinimo staklių
tekinami dubenys, lėkštės bei kiti medienos dirbiniai. Išdžiūvusios liepos medienos tankis yra apie
400-450 kg/m3. Liepą ne tik lengva pjauti, bet ir ją lenkti ar poliruoti. Iš plonų liepos juostelių
amatininkai išlankstydavo dėžučių ar sietų apvalkalus. Kai kurie meistrai liepos medienos
juostelėmis apkaldavo vežimus, kurių paviršiai būdavo itin nelygūs. Tačiau žinomiausias liepos
panaudojimas, be abejo, yra pirtyse. Labai populiarios medinės dailylentės bei liepiniai gultai, jos
pasižymi puikiu kvapu, kas tikrai svarbu pirtyje.
http://www.manonamai.lt/daraupats/aplinka/kiemas/darbams-naudojama-mediena-liepa.d?id=71135
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7. Lazdynas

25 pav. Lazdynas
Lazdynas – itin paplitęs Lietuvoje medis. Lazdyno mediena kieta, gana šviesi. Iš lazdyno buvo
gaminami lankai, meškerykočiai. Taip pat lazdynas gali būti naudojamas lenktoms baldų detalės
gaminti ir pynimui. Iš lazdyno medienos gaunama geros kokybės anglis. Lazdynas gerai žinomas
dėl riešutų, kurių gausus derlius Lietuvoje būna maždaug kas 6 metus. Lapai, žievė, žirginiai
naudojami liaudies medicinoje. Kietumas – 3.4.
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8. Gluosnis

26 pav. Gluosnis
Gluosnis auga iki 20 m aukščio. Žievė lygi, pilkai žalsva, vėliau pilkai rusva. Mediena balta,
minkšta, lengva, nepatvari, naudojama malkoms, lankams, drožinėjimui.
https://www.google.com/search?q=Gluosnis+ir+jo+mediena&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=
1.6. MEDIENOS AMŽIUS
Mediena yra labai universali pramonės žaliava, iš kurios gaminama daug įvairių prekių.
Medienos rūšys:
● Apvalioji mediena
● Malkinė mediena
● Padarinė mediena
Medienos dirbiniai laikomi įvairiomis sąlygomis. Baldai statomi uždarose patalpose, medinius
pastatus drėkina lietūs, džiovina saulė, o medinės valtys mirksta vandenyje. Medienos
ilgaamžiškumas priklauso nuo medžio rūšies ir aplinkos. Apytikris medienos amžius įvairioje
aplinkoje nurodytas lentelėje.
Medienos patvarumas priklauso ir nuo to, kaip augo medis: plonasluoksnė ir smalinga pušis yra
daug patvaresnė už plačiasluoksnę ir nesmalingą. Sausoje vietoje mediena išsilaiko labai ilgai, o
vandenyje laikomo ąžuolo savybės gali nepakisti šimtą ir daugiau metų. Medieną labiausiai ardo
drėgmės ir temperatūros pokyčiai.

27 pav. Medžio kamieno sandara.
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1- išorinė žievė; 2 – vidinė žievė; 3 – brazdas; 4 – balana; 5 – šerdis.
Rievė – toji medžio dalis, kurioje įrašyti medžio metai ir ką jam per juos teko patirti. Kiekviena
rievė susidaro per vienerius metus. Kuo rievė arčiau šerdies, tuo ji yra senesnė, ir atvirkščiai, kuo
rievė arčiau žievės, tuo ji jaunesnė. Iš rievių skaičiaus apytikriai galima nustatyti medžio metų
skaičių, kai kuriais atvejais atsiranda dvigubų rievių (kai po kenkėjų ar šalnų medis išskleidžia
naujus pumpurus) arba būna metų, kai rievės nesusidaro (dėl apkarpymo, sausros).Įvairių medžių
rievės matomos nevienodai aiškiai. Kraštuose, kur metų laikai beveik nesiskiria, medienos
rievėtumas mažiau matomas. Įdomu, kad kai kurių medžių rievės būna vingiuotos, kai kurių –
banguotos. Nepastovus yra ir rievės plotis. Jis priklauso ne tik nuo medžio rūšies, bet ir nuo jo
amžiaus, klimato, augimo sąlygų, pvz., rievė gali siaurėti dėl sausros, šaltos vasaros, parazitų,
gaisro ir pan. Rievė siaurėja ir metais, kai medis turi labai daug vaisių. Jų plotis gali nurodyti, koks
yra medžio tankumas. Kiekvienai rūšiai yra būdingas tam tikras rievių skaičiaus viename centimetre
maksimumas ir minimumas.
Pavyzdžiui, didžiausią tankį pušis turi kai rievės plotis yra apie 1,4 mm., jei jis yra didesnis arba
mažesnis – mažesnis ir pušies tankis. Eglės tankis yra tuo didesnis, kuo jos rievė yra siauresnė. Tuo
tarpu žiedaindžių lapuočių (ąžuolo, uosio) medienos mechaninės savybės geresnės, kai rievė
platesnė. O štai padrikai akytuojų lapuočių medienai tokių rekomendacijų nėra. Nenuostabu, kad
medžio rievėms tyrinėti egzistuoja net atskiras mokslas dendrochronologija.
5 lentelė. Medienos amžius
Medienos rūšis

Sausoje aplinkoje,

Ore, metai

Vandenyje, metai

metai
Ąžuolas

100

100

100

Beržas

20-40

15-40

--

Buksmedis

90

60

70-100

Uosis

90

60

--

Pušis

80

70

50

Alksnis

40

40

100

Drebulė

90

40-80

80

Topolis

20-30

20-40

Kadagis

80-100

60-90

90

Gluosnis

40

30

--

Sukurtas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje jis apima datuotų metinių medžio rievių
informacijos išgavimą ir jos taikymą aplinkos ir istoriniams tyrimams. Iš pirmo žvilgsnio mokslas
apie medžio rieves gal ir gali skambėti juokingai, tačiau patikėkite, tyrinėti tikrai yra ką. Kadangi,
kaip matėme, medžio rievių formavimas yra nulemtas klimatinių sąlygų ir joms didelę įtaką daro
aplinka, mokslininkai, tyrinėdami rieves gali daug sužinoti apie vietovę ir jos istoriją. Kiekviena
rievė susideda iš dviejų dalių: vidurinės, esančios šerdies pusėje, ,minkštesnės, kartais šviesesnės
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spalvos, vadinamos ankstyvąja mediena ir išorinės dalies, esančios žievės pusėje, kartais
tamsesnės, vadinamos vėlyvąja mediena. Ankstyvoji - susidaro pavasario, vėlyvoji-vasaros gale.
Ankstyvąją medieną sudaro plonasieniai ir plačiaertminiai elementai ir ja teka iš šaknų į viršų
vanduo. Vėlyvąją - storasieniai elementai, ji atlieka mechanines funkcijas.
Ankstyvosios ir vėlyvosios medienos santykis labai svyruoja. Jis priklauso tiek nuo medžio rūšies,
tiek nuo veiksnių, lemiančių rievių plotį (amžiaus, klimato, augimo sąlygų ). Pavyzdžiui: eglės
kamiene vėlyvosios medienos kiekis gali svyruoti nuo 5 iki 35%. Senos pušies (200 m) kamblinėje
dalyje vėlyvoji mediena sudaro apie 40%, o viršūnėje – tik 20% viso medienos tūrio.
Įvairių medžių rievės matomos nevienodai aiškiai. Spygliuočių ankstyvoji mediena nuo vėlyvosios
labai ryškiai skiriasi spalva. Lapuočių ankstyvosios ir vėlyvosios medienos spalva beveik
nesiskiria, bet skiriasi tankis.
Ankstyvoji mediena yra gerokai poringesnė. Ypač aiškiai ankstyvoji mediena matoma ąžuolo,
uosio, guobos ir kai kurių kitų lapuočių skerspjūviuose, nes šiose rūšyse susikaupia daug labai
plačių, plika akimi įžiūrimų indų, sudarančių lyg žiedą iš poringo audinio.
Rievės vidutinis plotis yra šiek tiek susijęs su medienos fizinėmis mechaninėmis savybėmis.
Kiekvienai rūšiai yra būdingas tam tikras rievių skaičius viename centimetre maksimumas ir
minimumas, kurį peržengus medienos fizikinės savybės blogėja.
Didžiausią tankį pušis turi kai rievės plotis yra apie 1,4 mm; jei jis yra didesnis arba
mažesnis-pušies tankis – mažėja. Eglės tankis yra tuo didesnis, kuo jos rievė yra siauresnė. Pagal
1997 m. EN standartus spygliuočių mediena yra priskiriama ypač geros(A) ir normalios kokybės
klasėms, jei jos rievės plotis nuo 0,5 iki 6 mm (paprastoji pušis) arba nuo 0,5 iki 7 mm ( eglė ir
juodoji pušis).
Parengta pagal, Č.Jakimavičiaus ,,Medienotyra''
http://www.protingosmedziagos.lt/straipsniai/ka-kalba-medzio-rieves/
http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/2640.html
1.7. MEDIENA KASDIENIAME GYVENIME

Medžiai ir mediena neatsiejama civilizacijos dalis, kuri vaidina svarbų vaidmenį mūsų gyvenime.
Žmonija naudoja medieną kurui, popieriui, statyboms, baldams, įvairiems įrankiams ir daugybei
kitų sričių. Medienos paklausa vis didėja, deja tai įtakoja ir miškų kirtimą, o miškai yra svarbūs ir
reikalingi. Visgi, mediena mūsų gyvenimuose užima svarbią vietą, daugelis net nesusimąsto, jog
medžiai, mediena bei jos gaminiai mus lydi kiekviename žingsnyje. Atėmus iš žmonijos medieną,
būtų atimama praktiškai viskas. Tai viena natūraliausių žaliavų, kurios panaudojimo galimybės
beribės.
Mediena yra universali, o svarbiausia jog ji yra ilgaamžė. Kasdieniniame gyvenime nuolat
susiduriame su mediena. Kasdien naudojame popierių, pieštukus, rašomuosius stalus, skaitome
laikraščius, vaikštome medinėmis grindimis, varstome medines duris ir panašiai. Mediena mus lydi
visur. Ji yra unikali, visi mediniai daiktai yra saviti ir nepakartojami, niekada nerastume vienodo
medinio gaminio, nes medienos tekstūra yra savita, kiekvienas jos gabalėlis yra vis kitoks. Tai
medinius gaminius daro dar mielesnius ir vertingesnius. Įprastiniame gyvenime medieną sutinkame
dažnai ir žinome pagrindinius jos panaudojimo būdus, tačiau nė nesusimąstome, jog mediena gali
būti naudojama ir gaminant automobilių dalis, kompiuterių ekranus, kosmetiką, maisto priedus ir
net drabužius. Sunku patikėti, tačiau tai tiesa. Mediena natūrali, prireikus ją galima atnaujinti, todėl
ji tarnauja daugelį metų. Gerąsias medienos savybes būtų galima vardinti ir vardinti, tačiau vis
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dažniau girdime, jog kasmet medienos sunaudojama labai daug, o tai reiškia, jog iškertama daug
miškų ir tokiu būdu mažėja augmenija. Miestuose taip pat vis rečiau galima išvysti žaliąsias zonas,
didžiąją miestų dalį užima įvairūs pastatai, palikdami vis mažiau vietos parkams ir kitoms
laisvalaikio erdvėms, kuriose būtų galima pakvėpuoti grynu oru ir pasimėgauti medžiais bei žalia
gamta. Miestų augimas ir pramonės vystymasis yra sveikintinas dalykas, tačiau nereikia užmiršti ir
ekologijos. Apie ją kalbama daug, tačiau kartais tai tik kalbos, visuomenės veiksmai dažnai
prieštarauja viešai išsakomoms mintims ir siūlymams.
 amuose pabandžius surasti daiktus, kurie pagaminti iš medienos, tai sudarytų didžiąją dalį viso
N
namie turimo turto. Kiekvienuose namuose galima rasti popieriaus, vienkartinių rankšluosčių,
rėmelių, laikraščių, žurnalų, baldų, žaislų, virtuvės įrankių, statulėlių, lentynų ir kitų dalykų,
pagamintų iš medienos. Jei staiga jų neliktų, nebežinotume kaip gyventi, tai kasdien naudojami
daiktai, kurie palengvina gyvenimus. Kasmet skelbiamos akcijos, kurių metu sodinami medeliai.
Šios akcijos labai sveikintinos, nes kasdien iškertami didžiuliai miškų plotai. Tik žmonija gali
padėti su tuo kovoti. Atsodinant miškus ir parkus, bus išsaugomas švarus oras, žalia gamta ir
medžiai. Net ir žinoma patarlė byloja, jog „Vyras per savo gyvenimą turi pasodinti medį, pastatyti
namą ir užauginti vaiką“. Jei kiekvienas žmogus, ne tik vyrai, pasodintų bent po vieną medelį,
augmenija klestėtų ir rizika, jog ji išnyks būtų visai mažytė. Kiekvienas gyventojas turi kovoti už
gyvą aplinką, augmeniją ir ekologišką visuomenę. Tam, kad ir toliau galėtume gyventi įprastinį
gyvenimą ir naudotis visais gyvenimo privalumais, daiktais ir energija, reikia stengtis prisidėti prie
gamtos tausojimo. Jei kasmet iškertama daugybė miškų, reikia juos atsodinti.
Apsižvalgius, smagu matyti ne tik daiktus, kurie pagaminti iš medienos, ne tik jausti medienos
gaminamą šilumą, tačiau ir matyti po langu stovintį medelį. Medienos panaudojimo galimybės
beribės, todėl įvairiausių daiktų ir kito jos panaudojimo sąrašas tikriausiai neturėtų pabaigos. Kol
yra medžių, galime gyventi patogiai ir pilnavertiškai, visai nebūtina atsisakyti medienos gaminių,
tiesiog reikia saugoti juos ir pačius medžius. Taip išsaugosime galimybę ir toliau gyventi
komfortiškai ir laimingai.
Mediena yra labai universali pramonės žaliava, iš kurios gaminama daug įvairių prekių.
Medienos rūšys:
• Apvalioji mediena
• Malkinė mediena
• Padarinė mediena

http://www.ochoco.lt/faktai/
1.8. STANDARTIZACIJA, STANDARTŲ REIKALAVIMAI. MEDIENOS
ASORTIMENTAS
Miškas yra ne tik pagrindinis žaliavos šaltinis – jis taip pat atlieka svarbias aplinkos ir socialines
funkcijas, todėl pastaruoju metu skiriamas vis didesnis dėmesys darniajai miškininkystei. Medienos
ir medienos gaminių pramonė yra glaudžiai susijusi su statybos ir baldų pramone.
Mediena − seniai ir plačiai naudojama statybinė medžiaga. Iš medienos žaliavos Lietuvoje
gaminama pjautinė mediena, medinė tara, klijuota fanera, drožlių plokštės , stalių dirbiniai (langai,
durys), rąstiniai surenkamieji namai, baldai ir kt.
Statybos tikslams skirtai medienai ir jos gaminiams keliami techniniai reikalavimai nurodyti
darniuosiuose standartuose. Pagal LSTTK17 veiklos sritį įgyvendinamas 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011, kuriuo nustatomos suderintos
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statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB. Šis
reglamentas tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse.
Informacija apie standartus, susijusius su teisės aktais, Standartų kataloge.
Standartai nustato ne tik pačios produkcijos parametrus, pavadinimus, bet ir jos gamybos procesus.
Lietuvoje standartizacijos tvarką nustato Lietuvos Standartizacijos įstatymas, patvirtintas 2002 m.
balandžio 11 d. Įstatyme paskelbti pagrindiniai nacionalinės standartizacijos tikslai, principai,
standartų rengimo ir taikymo tvarka, jų leidybos, platinimo ir kaupimo tvarka.
Lietuvos nacionalinės standartizacijos įstatyme nurodomi šie tikslai:
● Apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą, gyvybę, aplinką, materialines gėrybes, vartotojų
interesus;
● Sudaryti sąlygas laisvam prekių ir paslaugų judėjimui;
● Gerinti produktų ir paslaugų kokybę, siekiant jų konkurencingumo vidaus ir užsienio
rinkoje;
● Atstovauti nacionalinės ekonomikos interesams tarptautinėje ir Europos standartizacijoje;
● Sudaryti sąlygas racionaliam valstybės išteklių naudojimui ir taupymui.
Įstatyme nurodytos pagrindinės standartizavimo sąvokos:
1. Standartizacija – veikla, skirta tam tikroje srityje (pramonės, transporto, žemės ūkio ir kt.) įvesti
optimalią tvarką nustatant bendrąsias nuostatas, kurios gali būti visuotinai ir daug kartų panaudotos
esamiems ir galimiems uždaviniams spręsti.
2. Nacionalinė standartizacija – standartizacija, vykdoma vienoje konkrečioje valstybėje.
3. Standartas – sutarimu parengtas ir pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas,
kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius principus ar
charakteristikas ir yra skirtas įvesti optimalią tvarką tam tikroje srityje:
4. Tarptautinis standartas – tarptautinės standartizacijos organizacijos priimtas ir visuomenei
skirtas standartas;
5. Regioninis standartas – regioninės (Europos) standartizacijos organizacijos priimtas ir
visuomenei skirtas standartas;
6. Nacionalinis standartas – nacionalinės standartizacijos institucijos priimtas ir visuomenei
skirtas standartas.
Už standartizacijos veiklą Lietuvoje yra atsakingas Lietuvos standartizacijos departamentas.
Pagrindinis jos uždavinys – kurti ir tobulinti nacionalinę standartizacijos sistemą,
atitinkančią tarptautinius ir Europinius reikalavimus.
Praktiniam standartų rengimo darbui yra įsteigti specialieji ir bendrieji technikos komitetai.
Juose dirba – vartotojai, gamintojai, valstybės, mokslo ir visuomeninių organizacijų atstovai.
Standartų rengimo schema:
Lietuvos
Standartizacijos
departamentas

Bendrieji
technikos
komitetai

Visi sprendimai priimami susitarimo principu.

Vartotojai, gamintojai,
valstybės, mokslo ir
visuomeninių
organizacijų atstovai.
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Lietuvos standartas yra Lietuvos nacionalinės standartizacijos institucijos priimtas ir
visuomenei skirtas standartas, kurio santrumpa LST ir Lietuvos standartizacijos
departamento suteiktas numeris.
Standarto suteikimo metai nuo numerio atskiriami dvitaškiu. Pvz.: LST 1440:2016
Jeigu standartą sudaro kelios dalys, jų eilės numeriai atskiriami brūkšneliais.
Pvz.: LST 1473-1:1997
Europos standartas, perimtas kaip Lietuvos standartas, žymimas LST EN. Pvz.: LST EN
1310:1998
Tarptautinis standartas, perimtas kaip Lietuvos standartas, žymimas LST ISO. Pvz.: LST ISO
3340:1997
Laikinojo Lietuvos standarto žymėjimas LST L.
Laikinojo Europos standarto žymėjimas LST L ENV.
Pvz.: LST LENV 1927-3:1999
Intensyviai plėtojantis techniniam ir ekonominiam bendradarbiavimui, standartizacija peržengė
nacionalines ribas ir įgavo tarptautinį mastą.
Didžiausia tarptautinė standartizacijos organizacija, kurios pasaulinė veikla apima visas
visuomenės darbo sritis – tai Tarptautinė standartizacijos organizacija, kurios santrumpa –
ISO.
Lietuvos standartizacijos departamentas yra ISO organizacijos korespondentas. Europos
Sąjungos institucijos pačios standartų nerengia, bet paveda tai daryti savo nacionaliniams nariams
(A. Morkevičius, 2004)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2780B68DE62

Standartizacijos technikos komitetas LST TK 17 „Mediena“
1993 m. birželio 6 d. Kauno technologijos universiteto Medienos mechaninės technologijos
katedros išplėstiniame posėdyje, dalyvaujant miško ir medienos pramonės specialistų atstovams,
buvo įkurtas Standartizacijos technikos komitetas, kurį Lietuvos standartizacijos tarnyba tų pačių
metų liepos 19 d. patvirtino ir suteikė žymenį LST TK 17 bei pavadinimą „Mediena“. Dabar
LST TK 17 „Mediena“ turi 48 narius. Tai 26 miškų urėdijos, 6 medienos pramonės įmonės, 4
asociacijos („Lietuvos mediena“, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija,
Lietuvos rąstinių namų gamintojų asociacija, Lietuvos miško savininkų asociacija), 6 mokslo
įstaigos ir 6 kiti nariai. LST TK 17 nariai atstovauja medienos gamintojų bei vartotojų interesus, jie
dalyvauja standartizacijos veikloje.
Nuo komiteto darbo pradžios jau praėjo trylika metų. Per šį laikotarpį sėkmingai buvo rengiami
savitieji miškininkystės ir medienos apdirbimo terminų ir apvaliosios medienos standartai, priimami
apvaliosios ir pjautinės medienos, klijuotos medienos ir medienos plokščių, plaušienos, popieriaus
ir kartono, medienos saugos LST EN standartai. 2006 m. galioja 291 LST TK 17 parengtų ir
Lietuvos standartizacijos departamento išleistų standartų.
Standartizacijos darbus planuoja ir vykdo šie įkurti LST TK 17 pakomitečiai:
PK1 Miškotyra, miškininkystė,
PK2 Apvalioji ir pjautinė mediena,
PK3 Klijuotinė mediena,
PK4 Medinės konstrukcijos,
PK5 Medienos sauga.
Rengiant standartus dalyvauja medienos ruošos ir medienos apdirbimo gamybininkai bei šios
srities moksliniai darbuotojai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų profesoriai, docentai ir dėstytojai,
patyrę medienos apdirbimo įmonių specialistai – inžinieriai. Didžiausias darbo indėlis rengiant
standartus tenka LŽŪU Miškotvarkos, Miškininkystės ir Augalų apsaugos katedrų, KTU
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Medienos mechaninės technologijos katedros, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
dėstytojams. Taip pat šiame darbe aktyviai dalyvauja Valstybinio miškotvarkos instituto,
Valstybinės miškotvarkos tarnybos ir Lietuvos miškų instituto specialistai.
Rengiant standartų projektus aktyviai dalyvauja miškų urėdijų, VĮ „Statybos produkcijos
sertifikavimo centras“, akcinių bendrovių AB „Girių bizonas“, AB „Klaipėdos mediena“, AB
„Klaipėdos baldai“, VšĮ „TUV Technika“, Valstybinio aplinkos sveikatos centro atstovai.
Pirmuosius žingsnius rengiant standartus žengia ir naujoji LST TK 17 „Mediena“ narė – Lietuvos
rąstinių namų gamintojų asociacija.
Nuo 2001 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas apvaliosios medienos kokybės klasifikavimo
standartų bei apvaliosios medienos matavimo ir ženklinimo taisyklių parengimui. Parengtus pušų,
eglių, ąžuolų, uosių, beržų, alksnių ir drebulių pjautinųjų rąstų, beržų ir alksnių fanermedžių bei
drebulių degtukmedžių standartų projektus Generalinė miškų urėdija išbandė Tauragės, Šiaulių,
Kupiškio, Ignalinos, Jurbarko, Nemenčinės ir Valkininkų miškų urėdijose. Seminarus – mokymus
kaip klasifikuoti apvaliosios medienos kokybę vedė LST TK 17 „Mediena“ ir Lietuvos
standartizacijos departamentas. Tais pačiais metais LŽŪU pravesta konferencija „Apvaliosios
medienos kokybės klasifikavimas ir priėmimas taikant naujus apvaliosios medienos standartus“.
Įgijusi patirties LST TK 17 „Mediena“ užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Europos
standartizacijos technikos komitetais – CEN/TK 38 „Medienos ir medienos medžiagų
ilgalaikiškumas“ („Durability of wood and derived materials“), CEN/TK 112 „Medienos skydai“
(„Wood-based panels“), CEN/TK 124 „Medinės konstrukcijos“ („Timber structures“),
CEN/TK 175 „Apvalioji ir pjautinė mediena“ („Round and sawn timber“). Mūsų komiteto atstovai
reguliariai dalyvauja šių komitetų posėdžiuose.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įrengtoje mokomojoje apvaliosios medienos
gaminių ekspozicijoje demonstruojama, kaip taikomi LST ir LST EN apvaliosios medienos
standartai. Eksponuojami mokomieji stendai, kuriuose išdėstyta mokomoji medžiaga apie
apvaliosios medienos ydas, jų matavimo būdus, pateikti ydų pavadinimų atitikmenys anglų,
vokiečių ir prancūzų kalbomis. Kituose stenduose pateikta informacija apie apvaliosios medienos
gaminius, jų ženklinimo, apskaitos ir kokybės klasifikavimo taisyklės. Visa ši medžiaga yra labai
naudinga mokantis identifikuoti ir matuoti apvaliosios medienos ydas, klasifikuoti gaminius pagal
kokybės klases, matuoti gaminių tūrį vienetiniu ir grupiniu metodais bei racionaliai sortimentuoti
stiebus. 2005 metais su šia ekspozicija susipažino Europos standartų komiteto Technikos komiteto
CEN/TK 175 „Apvalioji ir pjautinė mediena“ nariai.
Klausimai savikontrolei
1. Kas reguliuoja gamtos apsaugos klausimus?
2. Kokias teises turi piliečiai ir visuomeninės organizacijos?
3. Ką privalo žinoti gamtos išteklių naudotojai?

1.9. MEDIENOS MAKRO- IR MIKROSTRUKTŪRA
1.9.1. MEDIENOS MAKROSTRUKTŪRA
Tai, ką matome medienos skersiniame pjūvyje paprasta akimi, vadiname medienos
makrostruktūra.
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Žievė – išorinė apsauginė medžio kamštinė danga. Ji saugo medį nuo išorinių žalingų aplinkos
poveikių: mechaninių pažeidimų, temperatūros svyravimų, vabzdžių. Žievės išorinis vaizdas ir
spalva priklauso nuo medžio amžiaus ir rūšies.
Karna – vidinė žievė. Ja vanduo su lapuose pasigaminusiomis organinėmis medžiagomis sruvena
kamienu žemyn.
Brazdas – tarp žievės ir medienos esantis plonas, sultingas sluoksnis, sudarytas iš gyvų ląstelių.
Šerdis – siaura centrinė kamieno dalis, susidariusi iš puraus audinio.
Balana – kraštinė, šviesesnės spalvos, jaunesnė kamieno dalis. Ja kyla iš šaknų vanduo su
ištirpusiomis mineralinėmis medžiagomis kamienu aukštyn.
Mediena, kurios spalva yra visame pjūvyje vienoda, vadinama balanine, tai – beržas, klevas, bukas,
eglė, alksnis, drebulė.
Branduolys – centrinė, tamsesnės spalvos, tankiausia, kiečiausia, tvirčiausia, atspariausia puvimui
medienos dalis.
Mediena, turinti branduolį, vadinama branduoline, tai – pušis, maumedis, kedras, ąžuolas, uosis,
topolis.
Jauni medžiai branduolio neturi, jis susidaro palaipsniui mirštant gyvosios medienos ląstelėms.
Metinės rievės – mediena išaugusi iš brazdo per vienerius metus.
Skersiniame kamieno pjūvyje rievės matyti kaip koncentriški žiedai. Kiekviena rievė susidaro per
vienerius metus. Kuo arčiau šerdies, tuo ji senesnė, ir kuo rievė arčiau žievės, tuo ji jaunesnė.
Iš rievių skaičiaus kelme galima apytikriai nustatyti medžio amžių, tačiau šis skaičius ne
visada atitinka medžio metų skaičių, nes kai kada atsiranda dvigubų rievių, būna metų, kai rievės
nesusidaro. Rievės nesusidaro labai sausą vasarą ar apkarpius dekoratyvinius augalus. Dvigubos
rievės susidaro, kai anksti pavasarį lapus sunaikina kenkėjai ar pakanda šalnos, ir medžiai antrą
kartą išleidžia lapus.
Kiekviena rievė susideda iš dviejų dalių:
● Ankstyvosios medienos – esančios šerdies pusėje, kuri susidaro pavasarį, ja teka iš šaknų į
viršų vanduo.
● Vėlyvosios medienos – esančios žievės pusėje, kuri susidaro vasaros gale, ji atlieka
mechanines funkcijas.
Šerdies spinduliai – šviesios, blizgančios linijos, einančios nuo šerdies žievės link. Šerdies
spindulius turi tiek spygliuočiai, tiek ir lapuočiai, tačiau plika akimi jie įžiūrimi tik kai kurių
lapuočių medienoje – ąžuolo, buko, skroblo. Kitų rūšių medienoje jie įžiūrimi tik per lupą.
Šerdies spindulių skaičius priklauso ne tik nuo rūšies, bet ir nuo augimo sąlygų. Laukuose
ir pamiškėse išaugusių medžių medienoje šerdies spindulių būna daugiau, negu augusių
tankmėje.
Indai – lapuočių medžių skersiniame pjūvyje matomos kiaurymės. Tai įvairaus dydžio
vamzdelio formos audiniai vandeniui su ištirpusiomis medžiagomis cirkuliuoti. Augančiame
medyje indais iš šaknų į lapus teka vanduo.
Pagal dydį indai skirstomi:
● Į stambius, gerai matomus plika akimi,
● Į smulkius, plika akimi neįžiūrimus.
Mechaniniu atžvilgiu indai yra silpni elementai, todėl mažina medienos tvirtumą.
Sakatakiai – sakų pripildyti kanalai, kurie matomi balkšvų taškelių pavidalu. Sakatakiai yra
pušies, eglės, kedro, maumedžio medienoje. Šių medžių derva pasigamina viena nuo kitos
atskirose ląstelėse.
Pagal kryptį kamiene sakatakiai skirstomi į:
● Vertikaliuosius,
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● Horizontaliuosius.
Daugiausia sakatakių turi pušis, mažiau kedras, maumedis, mažiausiai eglė. Dėl mažo tūrio jie
mechaninėms medienos savybėms įtakos neturi, tačiau juose esantys sakai padidina medienos
atsparumą puvimui bei kaitrumą ir sumažina vandens įsigėrimą. (Č. Jakimavičius, 2004).
http://www.besteel.lt/medienos-makrostruktura/
http://www.besteel.lt/medienos-dziovinimas/
1.9.2. MEDIENOS MIKROSTRUKTŪRA
Medienos sandara matoma pro mikroskopą, vadinama medienos mikrostruktūra.
1.8.2.1. MEDIENOS LĄSTELIŲ SANDARA IR RŪŠYS:
Mediena sudaryta iš smulkių ląstelių, kurios daugiausia yra negyvos.
Gyvos ląstelės susideda iš:
o sienelių,
o protoplasto, kurį sudaro:
a) citoplastas – bespalvis, tąsus, į kiaušinio baltymą panašus skystis, kurio pagrindą sudaro
vanduo, o kitą dalį – įvairios organinės ir mineralinės medžiagos,
b) branduolys.
o daug negyvų intarpų – krakmolo, riebalų grūdelių, kristalų.
Jaunos ląstelės sienelė elastinga ir plona. Ją sudaro organinė medžiaga – celiuliozė.
Medienos ląstelei vystantis sienelės matmenys ir sandara keičiasi. Naujos ląstelės atsiranda,
dalijantis gyvoms ląstelėms. Jos viduje susidaro pertvara, dalijanti motininę ląstelę į dvi dalis.
Negyvos ląstelės dalintis negali. Ląstelės apmirimo procesas tęsiasi ilgai, dažnai trunka keletą metų.
Ląstelės sienelė sumedėja, nes susidaro organinė medžiaga – ligninas.
Medienos ląstelės, iš kurių sudaryta mediena, yra nevienodos formos ir dydžio.
Mediena sudaryta iš šių ląstelių:
▪ parenchiminių – gyvųjų ląstelių,
▪ prozenchiminių – negyvųjų ląstelių, vadinamųjų tracheidėmis.
Medienos audiniai.
Tai vienodos sandaros ląstelės, atliekančios tas pačias funkcijas.
Medieną sudaro šie audiniai:
➢ kaupiamieji – sudaryti iš gyvųjų ląstelių, kurios kaupia ir saugo maisto medžiagas,
➢ apytakos – sudaryti iš negyvųjų ląstelių, kurios išsidėsčiusios viena virš kitos, susijungia ir
sudaro kanalus, kuriais drėgmė iš šaknų perduodama į lapus,
➢ mechaniniai – sudaryti iš negyvųjų ląstelių. Tai tvirčiausias atspariausias puvimui audinys.
Kuo daugiau šių audinių, tuo mediena kietesnė, tankesnė ir tvirtesnė.
➢ dengiamieji – sudaryti iš negyvųjų ląstelių. Jų paskirtis yra apsauginė, nes yra žievėje.
1.9.3. MEDIENOS STRUKTŪRA IR SAVYBĖS
Žmonija sugalvojo daug dirbtinių medžiagų, bet pačios patikimiausios vis dar lieka tos, kurias
duoda mums gamta. Mediena kaip statybinė medžiaga turi daugiau privalumų nei trūkumų. Ne
veltui mediena - tai populiariausia statybinė medžiaga nuo seniausių laikų. Svarbiausia - tai lengvai
apdirbama medžiaga. Be to, medienos šiluminė varža, palyginti su kitomis natūraliomis
statybinėmis medžiagomis, yra gana didelė. Galiausiai iš išdžiovintos medienos galima sukurti
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lengvą ir elastingą konstrukciją. Iš trūkumų galima išskirti jos tūrinius pokyčius, trūkinėjimus bei
formos keitimą džiūvant.

28 pav. Medienos skersinis pjūvis
Mediena susideda iš ligninu surištų celiuliozės pluoštų. Jie sudaryti tarsi iš daugelio mažyčių
„šiaudelių", išdėstytų išilgai kamieno. Tie „šiaudeliai", nukirtus medį, būna pilni vandens. Šviežiai
nukirsto medžio drėgmė siekia apie 40 %. Ši perteklinė drėgmė naudojant medį, statybose sukelia
nemažai problemų, nes laikui bėgant ji garuoja, o sienelės traukiasi. Dėl to atsiranda dideli vidiniai
įtempimai, kurie ir suplėšo medį. Išdžiovinus rąstą galima sumažinti įtempimus, taigi išvengiama
trūkinėjimų ir medžio kraipymosi.
Medienos mikrostruktūra galima įsivaizduoti kaip karkasą, susidedantį iš tvirtai tarpusavyje
sujungtų tuščiavidurių ląstelių, kurių ertmės (kapiliarai) gali būti pripildytos oro arba vandens.
Viduryje matoma kiečiausia kamieno dalis - šerdis. Už jos - sakingas ir atsparus atmosferiniam
poveikiui sluoksnis - branduolinė mediena. Ypač tai būdinga pušiai. Nes toliau einanti jauna ir
nesakinga mediena išsiskiria šviesesne spalva ir vadinama balana. Būtent per išorinę balaną yra
vykdomas pagrindinis medžio aprūpinimas maisto medžiagomis ir vandeniu. Ląstelės užsibaigia
ties žiedais, kurie formuojasi kiekvieną sezoną. Ląstelės ties vidine žieve dalijasi ir tampa žievės
dalimi. Taip medis kasmet pastorėja nuo 2 mm iki 2 cm, priklausomai nuo klimato ir dirvožemio
sąlygų. Kuo didesnis tarpas tarp žiedų, tuo mediena minkštesnė, nes tarp jų esančios ląstelės sudaro
celiuliozės pluoštą.

29 pav. Makroskopinė medienos sandara
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Dėl savo struktūros savybių labiausiai tinkanti statybinė mediena gaminama iš pušies arba eglės.
Beje, eglė labiausiai tinka medinių karkasų, sijų ir stogų konstrukcijoms. Dėl didesnio atsparumo
atmosferiniams veiksniams ir mažesnių deformacijų pušis idealiausia rąstų sienojams statyti.
Palyginti su kitais spygliuočiais, pušies rąstai mažiau kaprizingi (ne taip sukinėjasi) ir yra natūraliai
impregnuoti sakais. Kad būtų padidintas sakų pasiskirstymas medyje, senovėje jo viršūnė būdavo
apipjaustoma bei padaromos išilginės įpjovos medžio žievėje. Taip palikus medį dvejiems metams
jis mirdavo, o esantys sakai iš šerdies pasiskirstydavo tolygiai po visą rąstą. Geriausia mediena
gaunama iš mažiau derlingo dirvožemio kirtimviečių. Esant blogoms augimo sąlygoms rąsto
augimo žiedai plonesni ir tarp jų mažiau minkštos celiuliozės. Besiformuodamas medžio kamienas
savo korpusu sukasi į nežymų sraigtą. Pirmaisiais savo augimo metais į kairę, o vėliau - į dešinę.
Tokiu būdu medžio struktūra įgauna didesnį atsparumą išoriniams lenkimo ar laužimo veiksniams,
o tai labai svarbu kalbant apie statybines apkrovas. Kai kuriems medžiams dėl neaiškių priežasčių
šis procesas sutrinka ir audrų metu tokie medžiai lūžta pirmieji. Štai kodėl sakoma, kad vėjavartų
medieną reikia ypač atsargiai naudoti statybiniams tikslams.
https://www.ekspertai.lt/rastiniai_namai/straipsniai/medienos_struktura_ir_savybes
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Medienos makro- ir mikrostruktūra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kas yra medienos makro- ir mikrostruktūra?
Kokios pagrindinės medienos dalys matomos kamieno skersiniame pjūvyje?
Kaip galima nustatyti medienos amžių pagal rieves?
Kuo skiriasi lapuočių mediena nuo spygliuočių pagal sandarą?
Iš ko sudaryta ląstelė?
Kokie yra medienoje audiniai?

1.10. MEDIENOS FIZIKINĖS, MECHANINĖS IR TECHNOLOGINĖS
SAVYBĖS
1.10.1. MEDIENOS FIZIKINĖS SAVYBĖS
Medienos fizikinėmis savybėmis vadinamos savybės, nustatomos nepažeidžiant bandinio
vientisumo ir nekeičiant jo cheminės sudėties, t. y. nustatomos apžiūrint, sveriant, matuojant,
džiovinant.
Fizikinėms medienos savybėms priskiriama: išorinė išvaizda ir kvapas, tankumas, drėgnumas ir su
juo susiję pasikeitimai - perdžiūvimas, išbrinkimas, suskilinėjimas bei rietimasis. Fizikinėms
medienos savybėms taip pat priskiriama laidumas elektrai, garsui ir šilumai, makrostruktūros
rodikliai.
Medienos išorę apibūdinančios savybės. Medienos išorę apibūdina jos spalva, blizgesys,
tekstūra, kvapas ir makrostruktūra.
Spalva. Medienai spalvą suteikia jos ląstelių ertmėse esančios rauginės, smalingosios ir
dažomosios medžiagos.
Blizgesys - kryptingas šviesos srauto atspindėjimas. Medienos blizgesys priklauso nuo jos
tankumo, šerdies spindulių išsidėstymo, matmenų ir kiekio. Šerdies spinduliai kryptingai atspindi
šviesos spindulius, todėl radialinis pjūvis blizga. Ypatingai blizga buko, klevo, skirpsto, platano,
baltosios akacijos, ąžuolo mediena. Drebulės, liepos, topolio medienos šerdies spinduliai yra siauri,
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mechaninių audinių ląstelių sienelės palyginti plonos, todėl tokios medienos paviršius yra matinis.
Kai kurių medžių rūšių mediena radialiniame pjūvyje turi tik jai būdingą blizgesį. Jį teikia ten gerai
matomi šerdies spinduliai. Šia savybe ypač pasižymi kai kurių kietmedžių ir ypač klevo mediena.
Blizgesys matuojamas specialiais prietaisais: reflektometrais, reflektoskopais ir kt.
Tekstūra - raštas medienos pjūvyje, perpjovus jos pluoštą, metines rieves ir šerdies spindulius.
Tekstūra priklauso nuo anatominės atskirų medžių medienos sandaros ir pjūvio krypties. Ji taip pat
priklauso nuo metinių rievių pločio, ankstyvosios ir vėlyvosios medienos spalvų skirtumo, šerdies
spindulių, stambiųjų indų, pluošto išsidėstymo (banguotas ar sumaišytas).

30 pav. Šviesios medienos spalva
Skirtingose klimato juostose augančių medžių mediena būna nevienodos spalvos: nuo baltos
(drebulės, eglės, liepos) iki juodos (juodmedžio). Karštuose ir pietiniuose rajonuose išaugusių
medžių mediena yra ryškesnių spalvų negu vidurinėje juostoje išaugusių medžių mediena. Veikiant
šviesai ir orui, daugelio rūšių medienos spalvos išblunka ir įgyja pilkšvą atspalvį.
Tik ką nukirsto alksnio mediena yra šviesiai rausva, bet greitai tamsėja ir pasidaro rausvai geltona.
Ilgai pragulėjusi vandenyje ąžuolo mediena pasidaro rusvai juoda ir net juoda (juodasis ąžuolas).
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31 pav. Tamsios medienos spalva
 edienos spalva taip pat priklauso nuo medžio amžiaus. Jaunų medžių mediena paprastai yra
M
šviesesnė negu senų. Pastovios spalvos paprastai yra ąžuolo, kriaušės, baltosios akacijos,
bukmedžio ir kaštono mediena.
Medienos spalva svarbu, gaminant baldus, muzikos instrumentus, stalių ir meno dirbinius. Gausybė
atspalvių suteikia medžio dirbiniams gražią išvaizdą. Medienos spalva, jos tonas yra aprašomojo
pobūdžio požymiai. Šiuo metu dar nėra paprastų prietaisų, kuriais būtų galima šiuos požymius
išmatuoti, tiksliau apibūdinti. Trukdo ir tai, kad tos pačios medžių rūšies, tačiau kito kamieno
mediena jau būna kitos spalvos. Kai kuriais atvejais medienos spalva tampa net yda, kai siekiama
gaminio spalvos vienodumo.
Spygliuočių ir minkštųjų lapuočių mediena yra paprastesnė ir neįvairaus rašto, lyginant su
kietųjų lapuočių mediena. Lakuojant skaidriais lakais, tekstūrą galima išryškinti ir sustiprinti.
Dažnai taikomi ypatingi medienos apdorojimo būdai - fanerinių rąstgalių skutimas kampu į
pluošto išsidėstymo kryptį, radialinis drožimas.
Kvapas priklauso nuo medienoje esančių dervų, eterinių aliejų, rauginių medžiagų. Šviežiai
nukirsta mediena labiau kvepia. Džiūvant medienai jos kvapas pamažu blėsta, išgaruoja. Medienos
kvapas yra teigiama jos savybė, priimtina visiems medienos produktų vartotojams. Tik atskirais
atvejais aštresnis kai kurių medienos rūšių kvapas gali būti yda gaminant tarą maisto produktams
laikyti, gabenti. Šiam tikslui būtina parinkti kitą, tinkamesnę medžio rūšį.
Būdingą terpentino kvapą turi spygliuočiai - pušis, eglė. Ąžuolas kvepia rauginėmis medžiagomis,
brantmedis ir palisandras - vanile. Maloniai kvepia kadagys, todėl jo šakos naudojamos
statinėms šutinti. Branduolys labiau kvepia negu balana.
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32 pav. Medienos tekstūra
Nuo tekstūros priklauso medienos dekoratyvinė vertė. Tai ypač svarbu. gaminant meniškus baldus,
įvairius dirbinius, puošiant muzikos instrumentus ir pan.

1.10.2. MEDIENOS MECHANINĖS SAVYBĖS
Medienos mechaninės savybės priklauso nuo to, kiek ji gali pasipriešinti išorinėms jėgoms
(apkrovoms). Pagal jėgų veikimo pobūdį apkrovos skirstomos į statines, dinamines, vibracines ir
ilgalaikes. Statinėmis vadinamos apkrovos, kurios didėja lėtai ir sklandžiai. Dinaminės arba
smūginės apkrovos veikia kūną akimirksniu ir visa jėga. Vibracinėmis vadinamos apkrovos, kurių
didumas ir kryptis keičiasi. Ilgalaikės apkrovos veikia labai ilgai.
Veikiant išorinėms jėgoms, ryšys tarp atskirų medienos dalelių ir jų forma kinta. Dėl medienos
pasipriešinimo išorinėms apkrovoms joje atsiranda vidinės jėgos; priskyrę šias jėgas skerspjūvio
ploto vienetui (1 cm2), gausime įtempimus. Įtempimai išreiškiami kilogramais į kvadratinį
centimetrą (kgf/cm2).
Deformacija vadinama medienos formos ir matmenų keitimasis, veikiant išorinėms jėgoms.
Deformacijos, kurios, nustojus veikli apkrovai, išnyksta, vadinamos tampriosiomis, o tos, kurios,
nuėmus apkrovą, lieka - liekamosiomis.
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Prie mechaninių medienos savybių priskiriamas stiprumas, kietumas, sugebėjimas deformuotis,
smūginis tąsumas.
Medienos stiprumu vadinamas medžiagos sugebėjimas pasipriešinti irimui, veikiant įtempimams,
kurie atsiranda dėl išorinės apkrovos arba kitų veiksnių.
Medienos stiprumas priklauso nuo apkrovos krypties, medžio rūšies, tankio, drėgnumo, ydų.
Medienos stiprumo riba nustatoma, naudojant nedidelius, be ydų medienos bandinius
laboratorijose. Bandymų metodai, taip pat bandinių formos ir matmenys nustatomi standartais.
Esminę įtaką medienos stiprumui turi tik sujungtoji drėgmė, esanti ląstelių sienelėse. Didėjant
sujungtajai drėgmei, medienos stiprumas mažėja (ypatingai kai yra 20-25 % drėgmės). Drėgmė virš
higroskopiškumo ribos (30 %) neturi įtakos medienos stiprumo rodikliams. Ribinius stiprumo
rodiklius galima lyginti vieną su kitu tik tuo atveju, kai mediena yra vienodo drėgnumo.
Be drėgnumo, medienos mechaninių savybių rodikliams turi įtakos apkrovos veikimo trukmė.
Pagal mechaninio jėgų veikimo pobūdį medienos stiprumas skirstomas į stiprumą tempiant,
gniuždant, lenkiant, skeliant.
Stiprumo riba tempiant. Vidutinė stiprumo riba, tempiant išilgai plaušų, visų rūšių medžių yra
1300 kgf/cm2. Stiprumui, tempiant išilgai plaušų, didelę įtaką turi medienos sandara. Net dėl
nedidelių nukrypimų nuo tiksliai išsidėsčiusių plaušų stiprumas mažėja.
Medienos stiprumas, tempiant skersai plaušų, yra labai nežymus ir vidutiniškai tesudaro 1/20 dalį
stiprumo ribos, kai tempiama išilgai plaušų, t. y. 65 kgf/cm2. Todėl mediena beveik nenaudojama
gaminti detalėms, kurios dirba tempiant skersai plaušų. Į medienos stiprumą, tempiant skersai
plaušų, reikia atsižvelgti, nustatant medienos pjaustymo ir džiovinimo režimus.
Stiprumo riba gniuždant. Gniuždoma išilgai ir skersai plaušų. Gniuždant išilgai plaušų, bandinys
deformuojasi nedaug sutrumpėdamas. Visų rūšių medienos vidutinė stiprumo riba, kai gniuždoma
išilgai plaušu, yra 500 kgf/cm2. Medienos stiprumas, gniuždant skersai plaušų, yra mažesnis negu
gniuždant išilgai plaušų apytikriai 8 kartus. Gniuždant skersai plaušų ne visada galima tiksliai
nustatyti medienos suirimo momentą ir rasti ardantį krūvį.
 Stiprumo riba statiškai lenkiant. Lenkiant, ypač kai naudojami koncentruoti krūviai,
viršutiniuose medienos sluoksniuose atsiranda gniuždymo įtempimų, o apatiniuose - tempimo
išilgai plaušų.
Medienos stiprumo riba lenkiant priklauso nuo medžio rūšies ir drėgnumo. Vidutiniškai visų rūšių
medžio stiprumas lenkiant yra 1000 kgf/cm2, t. y. 2 kartus didesnis už stiprumo ribą, gniuždant
išilgai plaušų.
Stiprumas lenkiant. Medienos stiprumas lenkiant yra didelis, todėl iš jos daromi lenkiami
elementai, gegnės, paklotai. Stiprumo riba nustatoma medienai esant 20oC temperatūroje ir 15%
drėgnumo. Medienos stiprumo ribos (kg/cm2), esant 15 % drėgnumui, įvairių rūšių medienai,
pateikiama lentelėje:
Atsparumas, skeliant išilgai plaušų, sudaro 1/5 dalį stiprumo gniuždant išilgai plaušų. Lapuočių
medžių, kurių yra platūs šerdies spinduliai (buko, ąžuolo, skroblo), skilimas tangentinėje
plokštumoje 10-30 % didesnis negu radialinėje.
Stiprumo riba, skeliant skersai plaušų, apytikriai du kartus mažesnė už stiprumo ribą, kai
skeliama išilgai plaušų. Medienos stiprumas pjaunant išilgai plaušų, yra keturis kartus didesnis už
stiprumą, skeliant išilgai plaušų.
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Medienos kietumas, deformacija ir smūginis tąsumas. Kietumu vadinama medienos savybė
priešintis kietų kūnų į ją skverbimuisi. Lapuočių skersgalio paviršius 30 %, o spygliuočių - 40 %
kietesnis už tangentinį ir radialinį paviršių. Nuo kietumo priklauso ir medienos drėgnumas.
Medienos drėgnumui pasikeitus 1 %, skersgalio kietumas pasikeičia 3 %, o tangentinis - 2 %.
6 lentelė. Medienos mechaninės savybės
Skeliant
Tempiant
Skeliant
tangentin
Lenkian
išilgai
radialine
e
t
plaušo
kryptimi
kryptimi
940
1290
85
105

Veislė

Gniuždant
išilgai
plaušo

Ąžuolas

520

Balteglė

330

585

840

60

65

Beržas

450

1000

1200

85

110

Bukas

460

940

1290

100

130

Drebulė

375

770

1310

60

80

Eglė

420

775

1220

50

50

Maumedis

515

970

1290

115

125

Pušis

440

790

1150

70

75

Medienos atsparumas šlyčiai. Kai, veikiant išorinei jėgai, viena detalės dalis pasislinks arčiau
viena kitos, bus šlytis (kirpimas). Yra trys šlyties atvejai: skilimas išilgai plaušų, skersai plaušų ir
perpjovimas.
https://sites.google.com/site/staliudarbutechnologija/
Pagal kietumą visa mediena skirstoma į tris grupes:
• minkštoji (skersgalio kietumas ne didesnis kaip 385 kgf/cm2, bet gali būti ir mažesnis) - pušis,
eglė, kedras, kėnis, tuopa, liepa drebulė, alksnis;
• kietoji (skersgalio kietumas gali būti nuo 386 iki 825 kgf/cm2) sibirinis maumedis, beržas, bukas,
guoba, skirpstas, vinkšna, klevas, obelis, uosis;
• labai kieta (skersgalio kietumas didesnis kaip 825 kgf/cm2) - baltoji akacija, geležinis beržas,
skroblas, sedula, buksmedis.
Koks medienos kietumas, labai svarbu žinoti prieš ją apdorojant pjovimo įrankiais: frezavimo,
pjovimo, skutimo, taip pat, jeigu ji bus naudojama grindims, laiptams, turėklams ir kitais atvejais,
kai ji bus dilinama.
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33 pav. Medienos atsparumas lenkimui, savybių taikymas
Iš duotos 7 lentelės galima sužinoti, kuris medis tinkamiausias tam tikram dirbiniui. Medienos
tankis iš dalies atitinka ir jos kietumą, tačiau ne visų medžių. Medienos kietumą galima nustatyti
specialiais prietaisais arba svertu. Ant vieno jo galo dedamas svarstis, o ant kito — plieninis
rutuliukas. Svarsčio veikiamas rutuliukas įspaudžia bandomajame tašelyje duobutę. Minkštesnės
medienos tašelyje rutuliukas įspaus gilesnę duobutę nei kietesnės. Viso rąsto mediena gali būti
nevienodo kietumo: balaninėje dalyje, kur pluoštas lygus, ji bus minkštesnė negu branduolio dalyje;
ten, kur pluoštas susiraizgęs, mediena kietesnė, o ties šakomis — labai kieta. Kai kurių rūšių
medienos kietumas, išreikštas megapaskaliais (MPa), kai jos drėgmė 12%, nurodytas 7 lentelėje:

Medienos rūšis

7 lentelė. Medienos kietumas
Kietumas, MPa
Iš galo

Iš šono

Skroblas

90,5

77,0

Ąžuolas

67,5

56,0

Buksmedis

61,0

43,5

Beržas

46,5

37,0

Pušis

28,5

24,0

Drebulė

26,5

19,0

Eglė

26,0

18,0

Liepa

26,0

17,0
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Medienos atsparumas susidėvėjimui tiesiogiai priklauso nuo jos kietumo. Į tai atsižvelgiama
pasirenkant medienos rūšį tam tikram dirbiniui.
Deformacija. Deformacija vadinama medienos savybė keisti matmenis ir formą, atsiradus
įrąžoms. Deformacijos rodikliai yra skersinės deformacijos koeficientai, medienos šlyties ir
tamprumo moduliai. Veikiama trumpalaikių apkrovų, mediena būna kaip tamprus kūnas. Ar
mediena gali deformuotis, rodo jos standumas.
Smūginis tąsumas. Smūginis tąsumas - tai medienos savybė atlaikyti smūgio energiją neyrant.
Smūginis tąsumas nustatomas lenkimo bandymais. Kuo daugiau darbo reikia, norint medienos
bandinį nulaužti, tuo didesnis jos tąsumas. Kai mediena trapi, tai, norint suardyti bandinį, reikia
mažiau darbo.
Vidutiniškai lapuočių medienos smūginis tąsumas yra 2 kartus (minkštų 1,5 karto, kietų 2,5 karto)
didesnis už spygliuočių medienos tąsumą.
1.10.3. MEDIENOS STABILUMAS
Medienos stabilumas – tai savybė, kuri apsprendžia, kaip stipriai ir greitai mediena keičia
matmenis, pasikeitus drėgmei joje. Reikia pažymėti, kad medienos drėgnumas gali keistis dėl
klimatinių sąlygų (santykinio oro drėgnumo ir temperatūros) pasikeitimo patalpoje, taip pat dėl
tiesioginio kontakto su vandeniu (plaunant grindis šlapiu skuduru) ar drėgnais paviršiais (klojant ant
drėgno pagrindo). Tai paaiškinama medienos higroskopiškumu, tai yra jos savybe absorbuoti
drėgmę iš aplinkos arba atiduoti ją. Drėgmės absorbavimas ar pašalinimas vyksta tol, kol medienos
drėgnumas neatitiks santykinio oro drėgnumo ir temperatūros patalpoje. Taip pat esant pastoviam
santykiniam oro drėgnumui, kuris atitinka medienos drėgnumą, medinių grindų drėgnumo lygis ir
matmenys nesikeis.
Išskiriami du medienos matmenų pasikeitimo tipai: susitraukimas ir išbrinkimas.
Susitraukimas - tai medienos matmenų ir tūrio sumažėjimas dėl vandens kiekio medienoje
sumažėjimo. Medienos susitraukimą sąlygoja jos laikymas sausame ore, kurio metu vyksta
absorbcinio vandens, esančio medienos ląstelių sienelėse, atidavimas į aplinką. Dėl absorbcinio
vandens pašalinimo sumažėja ląstelių sienelių storis ir matmenys. Medinių grindų susitraukimo
pasekmė – plyšelių tarp atskirų lentų atsiradimas.
Išbrinkimas – tai medienos matmenų ir tūrio padidėjimas dėl vandens kiekio medienoje
padidėjimo, kurį sąlygoja medienos laikymas drėgname ore arba vandenyje. Tokiu būdu, ši
savybė yra atvirkštinė susitraukimui, tačiau vyksta pagal tuos pačius principus. Medinių grindų
išbrinkimo pasekmė – jų susibangavimas ar iškėlimas.
Kiek daug gali pasikeisti medienos parametrai į vieną ar kitą pusę, priklauso nuo medienos rūšies.
Toliau pateikta lentelė rodo kai kurių medienos rūšių parametrų pasikeitimo rodiklius.
Vidutiniai nepriklijuotos medienos parametrų pasikeitimo rodikliai, gauti keičiantis
medienos drėgnumui nuo 8 iki 9 proc. ir atvirkščiai (8 lentelė).
Medienos rūšis
Ąžuolas
Uosis
Bukas
Klevas

8 lentelė. Vidutinis medienos parametrų pasikeitimas %
Vidutinis medienos parametrų pasikeitimas %
0,25
0,22
0,32
0,30
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Beržas
0,24
Merbau
0,21
Vyšnia
0,23
Riešutas
0,20
Daugeliu atvejų medienos susitraukimas ir išbrinkimas taip pat netiesiogiai priklauso nuo
medienos tankio: kuo didesnis ląstelių sienelių kiekis medienos tūrio vienete, tuo daugiau vandens
gali būti sugerta arba atiduota.
Medienos susitraukimo ir išbrinkimo laipsniai priklauso ir nuo medienos supjovimo būdo:
radialinio supjovimo grindims šie rodikliai bus mažesni nei tos pačios medienos tangentinio
supjovimo grindims. Reikėtų pabrėžti, kad medienos matmenų pasikeitimas vyksta pagrinde
skersine lentų kryptimi, o išilgine kryptimi beveik nejaučiamas.
Susitraukimo ar išbrinkimo procesas kiekvienai medžio rūšiai užima skirtingą laiko tarpą,
priklausomai nuo drėgmės sugeriamumo greičio (pvz. ąžuolas – 30 dienų, uosis – 20 dienų, bukas –
14 dienų, klevas – 12 dienų).
Atsižvelgiant į prieš tai pateiktus veiksnius, visas medienos rūšis pagal stabilumo lygį galima
išskirstyti į tris grupes: mažo stabilumo, vidutinio stabilumo ir didelio stabilumo. Žinant, koks yra
konkrečios medienos stabilumas, galima spręsti apie tai, kiek stipriai suklotos medinės grindys gali
išsiplėsti arba susitraukti, kokia yra bangelių ar plyšiukų atsiradimo tikimybė.
Toliau pateikta 9 lentelė parodo, kaip apytiksliai pasikeičia medienos drėgnumas, priklausomai nuo
santykinės oro drėgmės ir temperatūros pasikeitimų. (skaičiai 9 lentelės viduje rodo medienos
drėgnumą)
9 lentelė. Medienos drėgnumas %, esant skirtingai temperatūrai
Santykinis oro drėgnumas %
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

10°C
21,1
18,1
16,2
14,7
13,2
12,0
11,0
10,1
9,4
8,6
7,8
7,0
6,2
5,4

Temperatūra
15°C 20°C 25°C 30°C
21,0 21,0 20,8 20,0
18,0 18,0 17,9 17,5
16,0 16,0 15,8 15,5
14,5 14,3 14,0 13,9
13,1 13,0 12,8 12,4
12,0 11,8 11,5 11,2
10,9 10,8 10,5 10,3
10,0 9,9
9,7
9,4
9,2
9,0
8,9
8,6
8,4
8,3
8,1
7,9
7,7
7,5
7,3
7,0
6,9
6,7
6,4
6,2
6,1
5,9
5,6
5,3
5,3
5,0
4,8
4,5

35°C
19,8
17,1
15,1
13,5
12,1
11,0
10,0
9,1
8,4
7,5
6,6
5,8
5,0
4,2

40°C
19,3
16,9
14,9
13,2
11,8
10,7
9,7
8,8
8,0
7,1
6,3
5,5
4,7
3,8

Iš 9 lentelės matyti, kad santykinio oro drėgnumo pasikeitimai sąlygoja žymiai didesnius medienos
drėgnumo svyravimus nei temperatūros pasikeitimai: keičiantis santykiniam oro drėgnumui nuo 45
iki 60 proc., medienos drėgnumas pasikeis apie 2,5 proc. Tuo tarpu, keičiantis oro temperatūrai nuo
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10°C iki 25°C, medienos drėgnumas pasikeis tik apie 0,5 proc. Atsižvelgiant į lentelėse 1 ir 2
pateiktus duomenis galima apytiksliai išskaičiuoti suklotų medinių grindų galimą parametrų
pasikeitimą, keičiantis drėgnumui. Pagal Europos standartus medinės masyvo grindys turi būti
džiovinamos iki 7–11 % drėgnumo. Tokiam grindų drėgnumui atitinka apytiksliai 40-60 %
santykinis oro drėgnumas. Esant tokioms sąlygoms, 7-11 % drėgnumo masyvo medinių grindų
parametrų pasikeitimas bus minimalus.
Šie skaičiai nėra atsitiktiniai, kadangi 40-60 % santykinis oro drėgnumas yra optimaliausias ir
žmogaus sveikatai. Esant tokiam drėgnumui stiprėja žmogaus imunitetas ir atsparumas stresams,
pagerėja jo savijauta, palaikomas plaukų ir odos drėgmės balansas, sumažėja chroninių kvėpavimo
takų susirgimų rizika bei palengvėja jų eiga.
1.10.4. MEDIENOS DRĖGNUMO NUSTATYMO BŪDAI
Medienos drėgnumas – tai pašalinto vandens masės ir absoliučiai sausos medienos masės
procentinis santykis.
Medienoje esanti drėgmė būna:
1. Higroskopinė (sujungtoji) – drėgmė, esanti ląstelių sienelėse.
2. Kapiliarinė (laisvoji) – drėgmė, užpildanti ląstelių vidų ir tarpląstelinę ertmę.
Drėgnumui nustatyti, naudojami drėgmėmačiai. Jų yra įvairių rūšių.
Drėgmėmačiai su įkalamaisiais elektrodais.
Šie drėgmėmačiai skirti patikimiems matavimams ar matavimų serijoms gamyboje atlikti.
HYDROMETTE H 35 - drėgmėmatis medienos drėgnumo kontrolei perkant sausą medieną.
HYDROMETTE H 65 - skirtas tiek džiovintos, tiek nedžiovintos medienos drėgmei matuoti.
Dėl didesnio matavimo diapazono ir temperatūros kompensacijos funkcijos tinkamas tiek medienos
drėgnumo kontrolei prieš džiovinimą, tiek galutinei džiovinimo proceso rezultatų kontrolei.
HYDROMETTE H 85T - dėl itin didelio matavimo diapazono ir tikslesnės temperatūros
kompensacijos funkcijos puikiai tinkamas daugumai medienos drėgnumo matavimo užduočių
atlikti, įskaitant medienos rūšiavimą, pagal drėgnumą prieš džiovinimą ar galutinę džiovinimo
proceso rezultatų kontrolę. Su papildoma įranga šį drėgmėmatį galima naudoti ir reguliariai
nuotolinei (neatidarinėjant kameros) klimato ir medienos drėgnumo džiovykloje kontrolei. Šiuo
drėgmėmačiu, turinčiu papildomų elektrodų, taip pat galima matuoti kietųjų ar dujinių medžiagų,
taip pat statybinių (pvz. tinko, betono) temperatūrą.
10 lentelė. Medienos drėgnumo matavimas HYDROMETTE H 85T
Savybė
H 35
H 65
H 85T
Matavimo diapazonas
4 -30%
4 - 60%
4 - 100%
Rodmenų korekcija pagal matuojamos medienos
nuo -10 C iki nuo -10 C iki
nėra
temperatūrą
+40 C
+40 C
Matuojamos medienos storis, naudojant elektrodą
iki 50 mm
iki 50 mm
iki 50 mm
M20
Matuojamos medienos storis, naudojant elektrodą
iki 180 mm
iki 180 mm iki 180 mm
M18
Temperatūros matavimas (papildomai naudojant
nuo -50 C iki
neįmanomas
neįmanomas
elektrodą)
+199,9 C
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Statybinių medžiagų drėgnumo matavimas
(naudojant papildomus elektrodus)

neįmanomas

neįmanomas

nuo 0,5% iki
25%

 ompaktiniai drėgmėmačiai
K
Paprasti nebrangūs drėgmėmačiai dėl mažų matmenų ir svorio itin patogūs nešiotis. Jie veikia
be papildomų laidų ar elektrodų.
Hydromette Compact (kodas DR2010) – adatinis drėgmėmatis, skirtas apytiksliai matuoti
plonos (iki 25 mm) ir sausos (matavimo diapazonas 5–20 %) medienos drėgnumą, taip pat
tinkamas matuoti tinko drėgnumą.
Hydromette Compact A (kodas DR2020) – beadatinis iki 40 mm storio 5–45 % drėgnio
medienos drėgmėmatis, veikiantis medienos dielektrinės konstantos matavimo principu.
Matuojama tiesiog priglaudžiant drėgmėmatį prie medienos, todėl:
• gerai tinka pagamintos produkcijos drėgnumo kontrolei, kai nepriimtinos adatinio drėgmėmačio
adatų gaminyje paliekamos žymės;
• gerai tinka lakuotos ar kitaip dengtos medienos drėgnumui matuoti;
• netinka šiurkščiam medienos paviršiui (pvz., neobliuotai medienai); matavimo tikslumas priklauso
nuo gero drėgmėmačio kontakto su matuojama mediena.

34 pav. Drėgmėmatis HYDROMETTE H 35
1.11. MEDIENOS TECHNOLOGINĖS SAVYBĖS
Medienos savybės laikyti metalinius stiprinimus. Kalant į medieną vinį statmenai plaušų, dalis
jų perpjaunama, dalis išlinksta; medienos plaušai prasiskiria ir spaudžia vinies šonus. Dėl to
atsiranda trintis, kuri sulaiko vinį medienoje.
Bandymais nustatoma jėga kgf arba įtempimai kgf/cm2 yra būtini, norint ištraukti tam tikro
didumo vinį arba medsraigtį iš medienos.
Pasipriešinimo ištraukimui dydis priklauso nuo vinies kalimo į plaušus krypties, medienos rūšies ir
kietumo. Įkaltai į skersgalį viniai ištraukti reikia mažiau pastangų (10-50 %) negu tokiai pat viniai,
įkaltai skersai plaušų, ištraukti. Kuo kietesnė mediena, tuo sunkiau vinį arba medsraigtį ištraukti.
Pavyzdžiui, norint įkalti vinis į skroblo medieną arba ištraukti iš jos (tankumas 800 kg/cm3), reikia
keturis kartus didesnės jėgos negu ištraukti vinims, įkaltoms į pušies medieną, kurios tankumas 500
kg/cm3.
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Į drėgnesnę medieną vinis lengviau įkalti, tačiau džiūstant mediena mažiau jas laiko. Traukiant
medsraigčius, mediena priešinasi apytikriai du kartus daugiau negu traukiant vinis.
Medienos savybė linkti. Daugiausia išlinksta lapuočių akytrievių (ąžuolo, uosio) ir padrikai
akytųjų (beržo) mediena. Spygliuočių mediena mažai linksta. Drėgna mediena geriau linksta negu
sausa.
Medienos atsparumas dilimui. Medienos atsparumas dilimui priklauso nuo jos savybės priešintis
dilimui, t. y. irimui dėl trinties. Medienos šoninis paviršius dyla daugiau negu galinis. Dilimas
mažėja, didėjant medienos kietumui ir tankiui. Drėgna mediena dyla greičiau.
Medienos atsparumas skalumui. Skalumas yra medienos savybė skilti išilgai plaušų, kalant
pleištą. Medienos skalumas jėgos kryptimi ir irimo pobūdis yra panašus į medienos skalumą,
tempiant skersai plaušų. Plaušų skaidulos viena su kita sukimba išilgai kamieno.
Skelti galima radialinėje ir tangentinėje plokštumoje. Lapuočių mediena tangentinėje plokštumoje
skyla geriau negu radialinėje. Atvirkščiai, spygliuočių mediena geriau skyla radialinėje plokštumoje
negu tangentinėje. Šiuo metu skėlimo bandymai praranda reikšmę, nes didžioji kapotų sortimentų
dalis pakeičiama pjautais. Į medienos skalumą reikia atsižvelgti, tvirtinant medinius elementus
vinimis, medsraigčiais ir pan.
Mediena yra ypač efektyvi statybinė medžiaga, palyginti su kitomis analogiškos paskirties
medžiagomis. Tas efektyvumas ypač akivaizdus, lyginant atskirų rūšių statybinėms medžiagoms
pagaminti būtiną energijos kiekį. Jeigu medienai sunaudotą energijos kiekį prilygintume vienetui,
tai cementui pagaminti jos reikės keturis kartus daugiau, plastmasėms - 6 kartus, plienui - 24, o
aliuminiui - net 126 kartus. To paties atsparumo ir patvarumo medienos gaminiai patrauklūs dėl
lengvumo.
Atsparumas, skeliant išilgai plaušų, sudaro 1/5 dalį stiprumo gniuždant išilgai plaušų. Lapuočių
medžių, kurių yra platūs šerdies spinduliai (buko, ąžuolo, skroblo), skilimas tangentinėje
plokštumoje 10-30 % didesnis negu radialinėje.
Stiprumo riba, skeliant skersai plaušų, apytikriai du kartus mažesnė už stiprumo ribą, kai
skeliama išilgai plaušų. Medienos stiprumas pjaunant išilgai plaušų, yra keturis kartus didesnis už
stiprumą, skeliant išilgai plaušų.
Smūginis tąsumas apibūdina medienos gebėjimą absorbuoti smūgio energiją nesuyrant.
(Tąsumui atvirkščia savybė – trapumas). Smūginis tąsumas nustatomas smūginio lenkimo būdu.
Jį patiria kai kurios tiltų dalys, lėktuvų ir žemės ūkio mašinų detalės, mašinų ašys, medinė tara ir t.t.
Smūginio tąsumo rodiklis yra ne jėga, bet darbas (džauliais) sunaudotas bandiniui sulaužyti.
Bandiniai naudojami tokie pat kaip ir statinio lenkimo bandymams. Bandymams naudojama speciali
švytuoklinė mašina. Kuo daugiau darbo tenka sunaudoti sulaužant medienos bandinį, tuo mediena
yra tąsesnė. Jei mediena trapi, jai sulaužyti sunaudojama mažiau darbo. Mašinos švytuoklės
energijos atsarga turi būti 3-5 kartus didesnė už darbą, sunaudojamą bandiniui sulaužyti. Minkštų
lapuočių medienos smūginis tąsumas yra 1,5 karto, o kietų lapuočių – 3 kartus didesnis, nei
spygliuočių. Rūšys, kurių ankstyvoji ir vėlyvoji rievės dalys labai skiriasi, pasižymi tuo, kad
smūginis tąsumas lenkiant tangentine ir spinduline kryptimi yra nevienodas (spinduline kryptimi 20
- 50% didesnis). Smūginio tąsumo rodiklis priklauso nuo apkrovos pridėjimo greičio.
SAVIKONTROLĖS

KLAUSIMAI

Medienos fizinės, mechaninės ir technologinės savybės.
1. Kas yra medienos drėgnumas ir kaip jis matuojamas?
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2.
3.
4.
5.

Kas yra medienos nuodžiūvis?
Kokią reikšmę turi medienos tekstūra?
Kokios mechaninės savybės būdingos medienai?
Kokios technologinės savybės būdingos medienai?

1.12. ĮVAIRIŲ MEDIENOS RŪŠIŲ VIDUTINIS KIETUMAS IR STABILUMAS
Vidutinis medienos rūšių kietumas pagal Brinelį ir stabilumas (grafikas sudarytas pagal medžio
rūšių aprašymus, medinių grindų gamintojų pateiktus duomenis, o taip pat vadovaujantis mūsų
patirtimi).
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34 pav. Medienos kietumas ir stabilumas

1.13. MEDIENOS YDOS
Medienos ydos – tai yra medienos trūkumai, tokie kaip medžių susirgimai.
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Medienos sandaros ydos:

35 pav. Medienos ydos
Medienos sandaros
ydų rūšys
1. Plaušų įvijumas
2. Vidinė balana

3. Pasvirimas

4. Dėmėtumas
5. Tempta mediena

6. Tariamas
(netikras) branduolys

Medienos sandaros ydos

Apibūdinimas
- medienos pluoštas, nelygiagretus išilginei kamieno ašiai.
- grupė gretimų metinių rievių, kurios yra branduolio zonoje ir kurių
spalva ir savybės artimos balanos spalvai ir savybėms. Vidinė balana
randama ąžuolo, uosio ir kitų lapuočių medienoje. Jai būdingas
didesnis laidumas skysčiams ir mažesnis atsparumas puvimui.
- yra vietinis spygliuočių medienos sandaros pasikeitimas
gniuždomoje kamienų ir kitų šakų zonoje, staigiai atsirandantis
vėlyvosios metinių rievių medienos pločio padidėjimas. Pasvirimas
dažniausiai nustatomas iškrypusių ir išlinkusių eglės kamienų
medienoje visų rūšių medžių šakose. Nuo pasvirimo padidėja
medienos kietumas, jos stiprumas gniuždant ir lenkiant, sumažėja
stiprumas tempiant, padidėja perdžiūvimas išilgai plaušų, dėl to
pjaustiniai greičiau suskyla ir persimeta išilgai, pablogėja medienos
išorinis vaizdas.
- tai balana, nusidažiusi dėmėmis ir juostelėmis. Medienos kietumas
dėl to nesumažėja, tačiau dėmių vietoje kartais mediena sutrūkinėja.
Ydos atsiranda medžiams augant.
- vietinės lapuočių medienos sandaros yda. Ten padidėja metinių
rievių plotis, sluoksniai pasidaro šviesesnės spalvos ir savotiško
sidabrinio – matinio atspalvio. Klevo, beržo medienoje atrasti sunku,
nes neryškios rievės. Nuo šios ydos padidėja medienos stiprumas
tempiant išilgai plaušų ir smūginis tąsumas lenkiant, padidėja
perdžiūvimas visomis kryptimis, o ypatingai išilgai plaušų, todėl
atsiranda plyšiai bei persimetimai ir medieną sunkiau apdirbti.
- įvairių atspalvių kamieno dalies patamsėjimas. Jis atsiranda lapuočių
medžiuose: klevuose, beržuose, alksniuose, bukuose. Netikras
branduolys būna: apvalus, žvaigždinis ir mentelinis. Netikras
branduolys nuo balanos atskirtas tamsia riba. Šios ydos būna tik
lapuočių medienoje. Jos kenkia išoriniam medienos vaizdui. Mediena
mažiau atspari tempimui išilgai plaušų ir trapi. Beržo netikras
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7.
Suktasluoksniuotuma
s
8. Sakotumas

9. Vėžys

10. Nunykusi atžala

11. Akytumas

12. Pavandenijęs
sluoksnis

13. Sausšonis

14. Išraitas
15. Sakų krešulys
16. Dviguba šerdis

branduolys lengvai sutrūkinėja. Jis yra atsparesnis puvimui negu
balana.
- (gerbėtumas) yra išsiraitęs, vingiuotas medienos pluoštas. Jis gali
būti visų rūšių medžiuose, ypač lapuočiuose. Jis skirstomas į:
banguotą, sujauktą. Dėl jo , mažėja medienos stiprumas tempiant,
gniuždant, lenkiant.
- tai medienos plotas, gausiai permirkęs sakais. Sakų krešulių yra
spygliuočių, dažniausiai eglių medienoje. Užsakėjus medienai,
sumažėja smūginis tąsumas lenkiant, sumažėja medienos laidumas
vandeniui, sunkiau apdoroti išorinį paviršių (dažyti, lakuoti) ir
klijuoti.
- žaizda ant augančio kamieno paviršiaus, padaryta parazitinių grybų
ir bakterijų. Žaizdos būna atviros ir uždaros. Nuo jų pasikeičia rąstų
forma ir medienos sandara, spygliuočiai išskiria daug sakų, mediena
užsakėja, mažiau kur tinkama naudoti ir mechaniškai apdoroti.
- nustojusi augti arba nunykusi antroji viršūnė aštriu kampu toli
nutįsusi išilgai sortimento ašies. Tokia atžala suardo medienos
sandaros vientisumą, pablogina medienos mechanines savybes,
ypatingai lenkiant ir tempiant.
- pėdsakai neišsivysčiusių į ūglius pumpurų. Akučių skersmuo ne
didesnis kaip 5 mm. Dėl akytumo sumažėja medienos stiprumas
lenkiant ir statinei apkrovai. Pagal išsidėstymą akytumas gali būti:
pavienis, grupinis (kai akutės po 3 ir daugiau 10 mm atstumu). Pagal
spalvą akytumas skirstomas į šviesų ir tamsų.
- nenormaliai tamsios spalvos branduolio arba brandžios medienos
ruožas, kuris atsiranda augant, staigiai padidėjus drėgnumui. Ši yda
pastebima šviežiai nukirsto medžio skersgaliuose. Medienai džiūstant,
tamsi spalva palaipsniui išnyksta, paviršiuje atsiranda smulkūs
įskilimai. Pavandenijęs sluoksnis randamas visų rūšių medžiuose,
tačiau būdingiausias yra spygliuočiams. Dėl pavandenijusio sluoksnio
mediena suskilinėja, sumažėja jos smūginis tąsumas lenkiant, ji
lengviau pūva.
- nunykusi kamieno dalis augančiame medyje. Jis atsiranda sužalotose
vietose (nudegimo, sutrenkimo, įkirtimo), paprastai yra be žievės,
nutįsęs palei kamieną, giliau už aplinkinę medieną. Esant šiai ydai
medienoje dažnai atsiranda užsakėjimai, grybiniai balanos atspalviai,
grybinės branduolio dėmės ir branduolio puvinių juostos. Rąstų forma
yra netaisyklinga ir mediena nevientisa.
- tai vietinis metinių rievių kreivumas, iškrypimas ties šakomis.
Išraitai yra vienpusiai ir kiauriniai. Esant kiauriniam – sumažėja
medienos stiprumas gniuždant, tempiant bei lenkiant.
- tai sakais užpildytos ertmės metinės rievės viduje. Jiems esant,
sumažėja medienos stiprumas, ištekėdami sakai gadina gaminio
paviršių, trukdo jį apdailinti ir klijuoti.
- gali būti rąstų laibgalyje. Ji matoma su savarankiškų metinių rievių
sistemomis, kurios periferijoje susijungia į vieną sistemą. Dviguba
46

17. Šerdis

18. Pranara

šerdis trukdo medieną apdirbti (pjaustyti ir lupti), padaugėja atliekų,
mediena pleišėja.
- tai siaura centrinė kamieno dalis, susidariusi iš puraus audinio. Ji yra
rausvos spalvos arba šviesesnės už aplinkinį audinį spalvos.
Sortimento galuose matoma kaip nedidelė (iki 5 mm) įvairios formos
dėmelė. Asortimentai su šia yda greičiau pleišėja.
- kamieno paviršius apaugęs apmirusiais audiniais. Ji atsiranda įvairiai
sužalojus auganti medį. Dėl jos gretimoje medienoje atsiranda
užsakėjimų, grybinės branduolio dėmės, juostos ir branduolio
puviniai. Pranara pažeidžia medienos vientisumą, iškreivina greta
esančias metines rieves.

Pagal suaugimą su mediena šakos skirstomos:
● Suaugusios su mediena, jei šakų metinės rievės suaugusios su aplink jas esančia mediena ne
mažiau kaip per ¾ šakos skerspjūvio perimetro ilgio.
● Iš dalies suaugusios, jei šakų metinės rievės suaugusios su aplink jas esančia mediena
mažiau kaip per ¾ šakos skerspjūvio perimetro ilgio.
● Nesuaugusio, jei šakų metinės rievės suaugusios su aplink jas esančia mediena mažiau kaip
per ¼ šakos skerspjūvio perimetro ilgio bet daugiau kaip ¼.
● Iškrentančiomis vadinamos nesuaugusios šakos, kurios nėra prigludusios prie aplink jas
esančios medienos.
Atsižvelgiant į medienos būvį, šakos skirstomos:
● Sveikas,
● Sveikas šviesaus atspalvio,
● Sveikas tamsaus atspalvio
● Sveikas su plyšiais,
● Papuvusias
● Sutrūnijusias
● Tabakines (lengvai susitrinanti į miltelius)
Šakos pagal forma būna:
● Apvalios,
● pailgos,
● ovalios.
Rąstų plyšiai būna:
● Spinduliniai – yra vadinami vidiniai plyšiai branduolyje arba brandžioje medienoje.
● Šalčio arba žaibo - plyšiai yra išoriniai išilginiai plyšiai, atsirandantys dėl staigaus
temperatūros sumažėjimo.
● Džiūvimo – yra spindulinės krypties, atsirandantys nukirstame medyje jam džiūstant
● Žiediniai arba atsiknoję – plyšiai, esantys branduolyje arba brandžioje medienoje, einantis
rievėmis.
Kamieno formos ydos
● Sambėgis – yra nenormalus kamieno suplonėjimas
● Kambliškumas – tai staigus medžio apatinės kamieno dalies sustorėjimas (apvalus,
briaunotas)
● Gumbai – tai staigus vietinės skirtingos formos ir didumo medžio kamieno sustorėjimas,
susidaręs iš suktasluoksnės medienos.
● Spygliuočiai
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Kamieno sandaros ydos
Kreivumas – išilginės kamieno (asortimento) ašies išlinkimas.
Kreivumas būna:
● Paprastas (kamienas išlinkęs vienoje vietoje)
● Sudėtingas (kamienas išlinkęs keliose vietose)
Kenksmingi medienai grybai skirstomi į tris stadijas:
● spalvinius (medį dažančius). Iš dalies pasikeičia tik medienos spalva.
● Spalvinius- ardančius. Šiek tiek pasikeičia medienos kietumas ir spalva.
● Medį ardančius. Mediena visiškai praranda stiprumą ir kietumą.
Grybiniai pažeidimai, susidarę medyje.
1. Branduolio dėmės ir juostos . Randama spygliuočių ir lapuočių medienoje. Skerspjūvyje
apskritos dėmelės, žiedas ar keli koncentriniai žiedai. Yra rudos, rusvokos, pilkai violetinės ir
juodos spalvos. Tai pirma puvimo stadija, tačiau nukirtus medį yda toliau nesivysto.
2. Balanos grybiniai atspalviai. Šviežiai nukirsto medžio balanoje gali atsirasti įvairių spalvų
grybinės dėmės.
3. Pelėsiai – pelėsių grybelis veisiasi drėgnoje žalioje medienoje ir aptraukia spalvotomis
apnašomis (žaliomis, juodomis, rožinėmis)
4. Parudavimai. Lapuočių balaninė mediena gali paruduoti, vasarą laikant šviežiai nukirstus rąstus
miško sandėliuose.
5. Išorinis trūnijantis puvinys. Grybai vystosi nukirstoje medienoje, atvirose ir uždaruose medinėse
konstrukcijose, tuomet mediena skaidosi į gabalėlius, trupa, susitrina į miltus.
6. Branduolio ir balanos puviniai.
● Branduolio puviniai. Branduolio puviniai pagal puvimo pradžios vietą skirstomi į:
▪ Kelminius, puvinys prasideda šaknyse arba prie kelmo ir plinta kamienu.
▪ Kamieno, prasideda nuo sužalotų šakų arba žaizdų kamiene ir plinta į abi puses.

36 pav. Medienos puviniai
Pagal spalvą ir pobūdį puviniai būna: margas tinklelis, rusvas tinklelis, baltas
plaušėtas.
 alanos puviniai. Lapuočių medienoje primena marmurą. Spygliuočių medienos skerspjūvyje puvinys
B
matomas šviesiai rudos spalvos.
Vabzdžių išgraužta mediena.
▪
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Dažniausiai vabzdžiai puola žalią su žieve miško medieną. Kai kurie vabzdžiai net gi apsigyvena
medžio žievėje, tačiau dauguma lenda gilyn.
Kirmgraužos (kirmvarpos) - tai yra vabzdžių ir jų lervų landos medienoje bei išskridimo lakos. Jos
yra apvalių ir ovalinių skylių arba griovelių ir kanalų pavidalo.
Išgraužų skirstymas:
1. Kirmgraužos, atsirandančios augančiuose medžiuose, sandėliuojamų rąstų medienoje,
šviežiai nukirstoje medienoje, kurias sukelia požieviniai kenkėjai.
2. Kirmgraužos, atsirandančios sausoje medienoje jos eksploatavimo metu.
Pagal gylį kirmgraužos skirstomi į:
Paviršinės kinivarpos prasiskverbia į medieną iki 3 mm. Paviršinės kinivarpos neturi įtakos
mechaninėms medienos savybėms.
Negilios iki 15 mm į rąstus ir ne daugiau kaip 5 mm į pjaustinius. Negilios kirmgraužos suardo
medienos vientisumą ir pablogina jos mechanines savybes.
Gilios ne mažiau kaip 15 mm į rastus ir daugiau kaip 5 mm į pjaustinius. Gilios kirmgraužos
suardo medienos vientisumą ir pablogina jos mechanines savybes.
Kiaurinė kirmgrauža išeina į abi asortimento puses. Jei kinivarpų landų skersmuo iki 3 mm, jos
vadinamos smulkiomis, o jei daugiau 3 mm – stambiomis.
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Medienos ydų grupės ir defektai.
1. Ką vadiname medienos ydomis?
2. Išvardykite medienos ydas.
3. Kaip skirstomos pagal suaugimą su mediena šakos?
4. Kokios būna šakos atsižvelgiant į medienos būvį?
5. Kokios būna pagal formą šakos?
6. Kokie būna rąstų plyšiai?
7. Kokias žinote kamieno formos ydas?
8. Išvardykite kamieno sandaros ydas.
9. Į kokias tris stadijas skirstomi kenksmingi medienai grybai?
10. Išvardykite ir apibūdinkite grybinius pažeidimus, susidariusius medyje.
11. Papasakokite apie vabzdžių išgraužtą medieną.
1.14. MEDIENOS DŽIOVINIMAS
Visos augančio medžio dalys visuomet yra prisotintos vandens. Medienai, kad ir kam ji būtų
naudojama, vanduo yra žalingas, jį reikia skubiai ir mažiausiais kaštais pašalinti.
Drėgną apvaliąją medieną galima supjaustyti į lentas, drožti iš jos faneros lakštus, smulkinti
celiuliozės virimui, panaudoti kitokių pusfabrikačių gamybai. Tačiau drėgna mediena visai netinka
jokiam galutiniam naudojimui, statyboms, mechaniniam apdirbimui (obliavimui, frezavimui,
šlifavimui), klijavimui, apdailai. Todėl visą gamybiniam naudojimui skirtą medieną būtina
džiovinti. Džiovinti reikia ir malkas, kurui naudojamą medieną. Džiovinimas tiesiogine prasme - tai
medienoje esančio perteklinio ir jai žalingo vandens (drėgmės) pašalinimas. Medienos džiovinimo
procesui valdyti, kontroliuoti ir vertinti jau seniai įteisinta keletas sutartinių parametrų. Medienos
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drėgnumo lygis (D) vertinamas procentais ir apskaičiuojamas kaip joje esančio vandens ir visai
(absoliučiai) sausos medienos svorio (masės) santykis, padaugintas iš 100. Medienos drėgnumą (jo
lygį) galima nustatyti laboratoriniu būdu ir elektroniniais matavimo prietaisais.
1.14.1. DŽIOVYKLŲ TIPAI, VEIKIMO PRINCIPAI
Kad ir kokį džiovinimo būdą pasirenkame, vyksta panašūs technologiniai procesai. Džiovinimui
naudojamos įvairių dydžių ir konstrukcijų talpos, vadinamos džiovinimo kameromis.
Džiovinimo kameros būna:
▪
▪
▪

stacionarios betoninės,
mobilios (konteinerinės),
montuojamos iš apšildytų metalinių skydų.

Pagal džiovinimo temperatūrą dirbtinio džiovinimo būdai yra skirstomi į tris grupes:
➢ žemos (džiovyklose mediena džiovinama 15 – 450 C temperatūroje, kuri gaunama šildant
vandenį ir naudojant garo kondensavimo agregatus),
➢ normalios (40-900 C džiovyklose įvairiais būdais kaitinamas oras),
➢ aukštos temperatūros (mediena džiovinama 90-1300 C temperatūroje).
Baigiamoji džiovinimo operacija yra įkaitintos medienos ataušinimas.
Šiuo metu labiausiai paplitusios yra kamerinės konvekcinės džiovyklos. Jos šildomos karšto oro
srove, kurią pučia ventiliatorius, siurbdamas iš aplinkos šaltą orą garu kaitinamais radiatoriais.
Karštas oras, sugėręs drėgmę, išpučiamas į aplinką. Pats džiovinimo procesas vyksta žemesnėje
kaip 1000 C temperatūroje. Šio tipo džiovinimo kameros būna didelės talpos ir greitai
sumontuojamos. Trūkumas – drėgmės prisotintas oras teršia aplinką ir kelia triukšmą.
Konvekcinių džiovyklų tipai: K, S, P.
Konvekcinio K tipo pjautinės medienos džiovyklų serija, kurioje sukaupta didžiulė
technologinė galia:
● džiovyklos, kurios optimaliai atitinka Lietuvos klientų poreikius, nes išbandytos dešimtyje
variantų,
● optimalus šilumos ir ventiliacijos kiekis, kuris atitinka griežčiausius Vakarų Europos
technologinius paskaičiavimus,
● tik geriausios medžiagos, kurios yra patentuotos ir patikrintos.
K tipo džiovykloje mediena džiovinama optimaliai greičiausiu režimu ir visų jų džiovinimo laikas
vienodas.
K tipo džiovyklos, kaip šilumos agentą naudoja karštą vandenį (95-1050 C) arba garą.
Konvekcinės S tipo džiovyklos atlieka ypatingą terminio apdirbimo funkciją – garų pagalba
specialiu režimu mediena yra išlaikoma specialioje aplinkoje, kad pakeistų savo spalvą.
Džiovyklų tipas S gali būti:
● Tipas SI – su netiesioginiu garų padavimu į džiovyklą,
● Tipas SD – su tiesioginiu garų padavimu į džiovyklą,
● Tipas SKD – kombinuota konvekcinės džiovykla su tiesioginiu garų padavimu ir drėkinimu,
S tipo džiovyklose naudojamos ypatingai atsparios temperatūrai, rūgštims ir drėgmei medžiagos.
S tipo džiovyklos gaminamos pagal kliento pageidaujamus išmatavimus, bet dažniausiai iki 100 m3.
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Konvekcinės P tipo džiovyklos naudojamos:
● medžio malkų džiovinimui,
● pradiniam medienos džiovinimui iki transportinio drėgnumo,
● terminiam medienos apdorojimui padėklų gamybai.

●
37 pav. Konvekcinės P tipo džiovyklos
Ypatingos savybės:
o didelis ventiliacijos kiekis greitina džiovinimo procesą,
o didelis šilumos kiekis greitina džiovinimo procesą,
o pagreitintas ventiliacijos sistemos darbas spartina drėgno – sauso oro mainus.
KAD tipo džiovinimo kameros – medienos pakrovimas į džiovyklą autokrautuvu tiesiogiai iš
priekio. Esant poreikiui, galima medieną pakrauti iš priekio, o iškraunama iš galo.
KAD kameros dydis gali būti nuo 29 m3 iki 290 m3 džiovinamos medienos kiekio.

38 pav. KAD tipo džiovinimo kamera

39 pav. KAE tipo džiovinimo kamera

KAE tipo džiovinimo kamera – ekonominis džiovyklos variantas. Ši kamera atlieka visas
pagrindines džiovyklos funkcijas.
Šios kameros konstrukcija supaprastinta, radiatoriai ir ventiliatoriai sumontuoti ant galinės sienos,
vartai – sąvariniai.
KSR tipo džiovinimo kameros – medienos pakrovimas į džiovyklą bėginiais vežimėliais. Ši
džiovykla tinka mažesniems kiekiams džiovinti.
Esant reikalui, pagaminama kamera su vartais priekyje ir gale (mediena pakraunama iš priekio, o
iškraunama – iš galo.
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40 pav. KSR tipo džiovinimo kamera
Naudojamos ir kondensacinės džiovinimo kameros. Kameroje cirkuliuojantis šiltas oras
neišpučiamas į aplinką. Jis patenka į kondensatorių (šaldytuvą), atiduoda jam iš medienos ištrauktą
vandenį ir vėl pašildytas grįžta toliau cirkuliuoti. Džiovinama 60-700 C temperatūroje.
Privalumas – visai neteršia aplinkos
Kondensacinis džiovinimas yra brangesnis palyginus su konvenciniu, ilgiau trunka, reikia didesnių
investicijų.
Populiaresnės yra vakuuminės džiovyklos. Pvz. 2013m. Kietaviškėse paleista  Muehlboeck
vakuuminė džiovykla. Šios sistemos dėka, įmonė turi galimybę džiovinti retų ir egzotinių rūšių
medieną mažais kiekiais.
Mediena išdžiovinama per kelis kart trumpesnį laiką, lyginant su standartine konvekcine medienos
džiovykla. Tai padidina įmonės lankstumą atliekant mažos apimties užsakymus.
Sumontavus šias medienos džiovyklas, įmonė Boen Lietuva tapo viena iš didžiausius kietmedžio
džiovinimo našumus turinčių įmonių Europoje.

41 pav. 2012 m. sumontuotos Muehlboeck konvekcinės medienos džiovyklos.
Šios džiovyklos ypatingos tuo, kad jose įdiegta medienos atkaitinimo programa IPPC.
Džiovinant medieną pagal IPPC programą, atsiranda platesnės galimybės medienos eksportui į
daugiau nei 115 šalių, kurios dirba pagal šį standartą.
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Džiovinimo kameros skirtos įvairių rūšių kokybiškam medienos džiovinimui.
Mediena džiovinama klasikiniu konvekciniu būdu.
Medienos džiovinimo kameros yra dažniausiai naudojamos kameros medienos apdirbimo įmonėse.
Yra trys pagrindiniai medienos džiovinimo kamerų tipai (pagal konstrukciją):
* KAD - mediena į kamerą pakraunama autokrautuvu;
* KSR - mediena pakraunama vežimėliais ant bėgių;
* KAE - ekonominis medienos džiovyklos variantas.

42 pav. džiovinimo kamerų išorės vaizdas

Aukštų temperatūrų kamera KHT

43 pav. Aukštų temperatūrų kameros vaizdai
Aukštų temperatūrų kameros skirtos terminiam medienos apdorojimui nuo 170oC iki 230oC
temperatūrose. Taip apdorojant medieną yra ne tik pakeičiamos jos cheminės ir fizinės savybės, bet
mediena įgyja atsparumą atmosferos poveikiui bei kenkėjams, ir tai yra ekologiška medienos
apsauga (nenaudojami jokie chemikalai).
Mediena, apdorota aukštų temperatūrų kameroje, įgyja tamsiai rudą atspalvį, kurio intensyvumas
priklauso nuo temperatūros ir laiko, kurį mediena buvo kameroje.
Kadangi šių kamerų darbinė temperatūra yra aukšta, jos yra sumontuotos tik iš nerūdijančio plieno
konstrukcijų, Visos konstrukcijos montuojamos taip, kad medienos apdorojimo metu kamera
išlaikytų hermetiškumą.
Karšto oro cirkuliacijai kameroje naudojami atsparūs karščiui ventiliatoriai, kurių varikliai
montuojami kameros išorėje.
Aukštų temperatūrų kameros šilumos šaltinis yra dujinis degiklis, skysto kuro degiklis arba
elektrinis šildymo įrenginys. Medienos apdorojimo aukštose temperatūrose procesas yra pilnai
valdomas automatine kompiuterine valdymo sistema.
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KHT tipo kamerų medienos pakrovimas atliekamas nerūdijančio plieno bėginiais vežimėliais,
pakraunamos medienos kiekis - nuo 5 m3 iki 90m3.
Medienos, apdorotos aukštose temperatūrose, savybės:
●
●
●
●
●
●
●

ekologiška mediena - apdorojimui nenaudojami jokie chemikalai ar kiti priedai;
biologinis atsparumas;
atsparumas atmosferos poveikiams - nereikalingas impregnavimas;
matmenų stabilumas;
mediena sutvirtėja;
mažas medienos drėgnis;
mediena įgyja gražų tamsiai rudą atspalvį; ir daugelis kitų privalumų.

44 pav. Medienos spalva įvairiose temperatūrose
Elektroninė drėgnumo kontrolė remiasi nevienodu skirtingo drėgnumo medienos elektros
laidumu.
Transportinis medienos drėgnumas privalo būti mažesnis negu 25 %, kad ji nepradėtų pelyti
gabenama jūrų transportu. Džiovinta mediena dabar tarptautinėje prekyboje vadinama ir
markiruojama ,,KD“ ženklu. Tai nenusako konkretaus drėgnumo, tik nurodo, kad jis yra 10-16 %
ir kad mediena buvo būtinai dirbtinai (džiovyklose) džiovinta.
Įvertinant tą aplinkybę, kad mediena, jos gaminiai nuolat sugeria ir garina ją supančio oro drėgmę,
kad jos drėgnumas yra kintamas dydis, įvairių gaminių standartai nereikalauja tikslaus medienos
drėgnumo, nustato tik jo ribas ( 11 lentelė).
11 lentelė. Rekomenduojamas atskirų medienos gaminių drėgnumas, %
Geležinkelio vagonai ir kitos transporto priemonės

13-16 %

Išoriniai langai ir durys

12-15 %

Miegamojo ir virtuvės baldai, kai patalpos šildomos krosnimi

10-12 %
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Valgomojo kambario ir biuro baldai, kai patalpos šildomos krosnimi

8-10 %

Baldai, baldų dalys, vidaus durys ir kita patalpų įranga, esant centriniam
šildymui

6-9 %

Radijo ir televizijos aparatai, muzikos garsintuvai

6-8 %

Parketas

6-8 %

Faneros ir natūralios medienos plokštės, muzikos instrumentai

5-7 %

Visa statybinių konstrukcijų mediena

15-20 %

Džiovinamos tik medžiagos, iš kurių gaminami medienos gaminiai, jas galima daugiau ar mažiau
išdžiovinti. Gaminių drėgnumo lygis kinta tik dėl aplinkos (oro) drėgnumo kaitos.
 bsoliutus nuodžiūvio (brinkimo) dydis gali būti išmatuotas kaip drėgnos ir išdžiovintos
A
medienos bandinių matmenų skirtumas. Diferencinis nuodžiūvis rodo matmens sumažėjimą,
medienos drėgnumui sumažėjus 1 % (3 lentelė). Jis apskaičiuojamas absoliutų nuodžiūvį dalijant iš
drėgnumo sumažėjimo procento. Įvairių medžių rūšių nuodžiūvių dydžiai yra panašūs, tačiau
nevienodi. Daugiausiai jie būna pastebimi keičiantis drėgnumui 5-25 % intervalu. Medienos
matmenų keitimasis jai džiūvant ar įmirkstant yra neabejotinai neigiama jos savybė. Medienos
vartotojams šį procesą reikia ne tik gerai pažinti, bet ir mokėti valdyti. Vidutiniai diferenciniai
tangentiniai ir radialiniai įvairių medžių rūšių matmenų pasikeitimo (nuodžiūvio) dydžiai,
apskaičiuoti procentais, dažnai skelbiami technologiniuose žinynuose. Jais pirmiausia naudojasi
medienos gaminių konstruktoriai. Net visai nežymus kai kurių gaminių detalių, sujungimo mazgų
matmenų pasikeitimas, pasikeitus patalpos drėgmės režimui, gali nepataisomai suplėšyti visą
gaminį, deformuoti atskirus jo mazgus.
12. lentelė. Atskirų medienos rūšių diferenciniai nuodžiūviai, %
Medžio rūšis
Tangentinis
Radialinis
Eglė
0,33
0,19
Klevas
0,30
0,20
Ąžuolas
0,32
0,19
Uosis
0,38
0,21
Lipa
0,30
0,23
Medienos džiovinimas ne tik daug kainuoja, bet ir ilgai trunka. Neabejotina, kad pigiausia
džiovinti medieną yra natūraliu būdu, atvirame lauke, dengtose rietuvėse ar pastogėse. Saulės ir
vėjo energija pamažu išgarina medienoje esančią drėgmę.
Atvirame lauke dabar dar džiovinama daug kietmedžių, ąžuolo, ypač tuo atveju, kai geresnės
produkcijos kokybės siekiama medieną sendinant. Kita vertus, atmosferinis džiovinimas yra ir
daug kuo rizikingas. Kai geros atmosferinės sąlygos (sausas oras, saulėta ir vėjuota), mediena
džiūva pernelyg greitai ir visuomet daugiau ar mažiau suskyla. Neretai dėl šios priežasties daug
medienos visai sugadinama. Kai drėgna, be vėjo ir šaltoka, ji apsikrečia puvimo bakterijomis,
grybai pelėsiais ir galiausiai nepataisomai pamėlynuoja. Pamėlynavimą skatina ir neretai
pasitaikantys rūgštūs lietūs. Kai kurių šviesių spalvų mediena pamėlynuoja ne ištisai, o dėmėmis ir
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tik todėl tampa netinkama naudoti. Šis procesas ypač aktyvus, kai medienos drėgnumas didesnis
negu 25 %. Kai medienos naudojama daug, džiovinimo metu įšaldomos ypač didelės apyvartinės
lėšos. Todėl dabar džiovinimo technologijos ekspertai dažniau skaičiuoja ne atmosferinio
džiovinimo pranašumus, o jo nuostolingumą.
Yra keletas jau gerai žinomų įvairių ir praktiškai išbandytų dirbtinių, dažniausiai kamerinio
medienos džiovinimo būdų. Džiovinimui naudojamos įvairių dydžių ir konstrukcijų talpos,
vadinamos džiovinimo kameromis. Jos būna stacionarios betoninės, montuojamos iš apšiltintų
metalinių skydų, ir net mobilios (konteinerinės).
Taip medienos džiūvimo procesas tampa valdomas, sumažėja jo trukmė. Pirmiausia jis leidžia
dideliu intervalu reguliuoti džiovinimo temperatūrą. Ji gali būti nustatyta tokio dydžio, kad ne tik
intensyviai džiovintų medieną, bet ir sunaikintų visus jos kenkėjus, išlydytų nereikalingas dervas,
kad mediena nenusidažytų, nesuskiltų.
Džiovinimo laikas yra vienas iš džiovinimo būdo pasirinkimo, jo vertinimo kriterijų. Džiovinimo
trukmė priklauso nuo to, kaip pavyksta suderinti džiovinimo temperatūrą ir oro apykaitą atskirais
džiovinimo periodais. Pagal džiovinimo temperatūrą visi dirbtinio džiovinimo būdai skirstomi į
tris grupes: žemos, normalios ir aukštos temperatūros. Žemos temperatūros džiovyklose mediena
džiovinama 15-45 °C temperatūroje, kuri gaunama šildant vandenį ir naudojant garo kondensavimo
agregatus (šiluminius siurblius). Normalios temperatūros (40-90 °C) džiovyklose šilumą teikia
įvairiais būdais kaitinamas oras. Aukštos temperatūros džiovyklose mediena džiovinama 90-130
°C temperatūroje.
Paprasčiausios ir šiuo metu dar labiausiai paplitusios yra kamerinės konvekcinės džiovyklos. Šio
tipo džiovykloje esanti rietuvė šildoma karšto oro srove, kurią pučia ventiliatorius, siurbdamas iš
aplinkos šaltą orą garu kaitinamais radiatoriais. Karštas oras, sugėręs medienoje esančią drėgmę,
išpučiamas į aplinką. Tokia oro apykaita leidžia palaikyti kameroje vienodą temperatūrą (nuo 30 iki
90 °C) ir laipsniškai mažinti džiovinamos medienos drėgnumą. Šis džiovinimo būdas ypatingas tuo,
kad i kamerą pučiamo oro drėgnumas dažnai būna didesnis už ištraukiamo oro drėgnumą, o pats
džiovinimo procesas vyksta žemesnėje negu 100 °C temperatūroje. Džiovinant šiuo būdu oras
dažniausiai šildomas labai paprastais garo kaitintuvais. Konvekcinio džiovinimo kameros būna
didelės talpos, dažniausiai gaminamos iš surenkamų apšiltintų aliuminio skydų, greitai
sumontuojamos. Anksčiau tokios džiovyklos buvo įrengiamos tik mūro pastatuose. Konvekcinių
džiovyklų trūkumas yra tas, kad jos, išpūsdamos drėgmės prisotintą orą, teršia aplinką ir kelia
daug triukšmo. Akivaizdžiai techniškai tobulesnės yra kondensacinės džiovyklos. Pats medienos
šildymas čia taip pat konvekcinis, tačiau kameroje cirkuliuojantis šiltas oras, apiplovęs rietuvę, jau
neišpučiamas į aplinką. Jis patenka į kondensatorių (šaldytuvą), atiduoda jam iš medienos ištrauktą
vandenį ir vėl pašildytas grįžta toliau cirkuliuoti. Orui šildyti kondensacinėse džiovyklose
naudojama kondensatoriaus surenkama šiluma. Šį darbą atlieka šiluminis siurblys. Džiovinama
60-70 °C temperatūroje. Kad prasidėtų kondensacinis šilumos akumuliavimas, džiovinimo
pradžioje kameros orą būtina pašildyti elektra ne mažiau kaip iki 18 °C. Šis džiovinimo būdas
pirmiausia ypatingas tuo, kad visai neteršia aplinkos. Šilto klimato vietose kondensaciniam
džiovinimui labai sėkmingai gali būti naudojamas ir šiltas aplinkos oras.
Pastaruoju metu vis populiaresnės tampa vakuuminės džiovyklos. Džiovinimas čia vyksta visai
hermetiškose kamerose arba cilindro formos konteineriuose, iš kurių ištraukiamas oras, o mediena
šiek tiek pašildoma karštu oru arba kontaktiniu būdu ant elektra įkaitintų plokščių. Labai išretinto
oro erdvėje medienoje esanti drėgmė sparčiai išsiskiria į sortimentų paviršių, čia kondensuojasi ir
tuoj pat pašalinama iš džiovinimo kameros (konteinerio). Kondensavimo procesui spartinti kameros
viduje dar būna įrengti oro aušintuvai. Džiovinimas vyksta labai sparčiai, tačiau jį sunku
kontroliuoti. Konteinerinės vakuuminės džiovyklos būna įvairios talpos (5-400 m3). Jos patrauklios
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dar ir tuo, kad tinka ne tik medienai džiovinti, bet ir šutinti, taip pat įmirkyti ar konservuoti. Jau
gaminamos ir dviejų pakopų vakuuminės džiovyklos. Pradinis džiovinimas (iki 30 %) vyksta
didelės talpos, tačiau mažesnio vakuumo kamerose, kai gamybinio proceso kontrolė ir valdymas yra
paprastesni. Galutiniam džiovinimui naudojamos mažesnės kameros (konteineriai), kuriose gilesnis
vakuumas, daugiau labai modernios įrangos džiovinimui kontroliuoti.
Jau naudojamos ir kombinuotos vakuumo-kondensacinės džiovyklos. Manoma, kad tokios
džiovyklos bus perspektyviausios, prognozuojama, kad jos bus ne tik labai našios, bet ir
visapusiškai ekonomiškos.
Yra ir kitų, mažiau paplitusių, dirbtinio medienos džiovinimo būdų. Iš jų pirmiausia paminėtinas
aukštatemperatūrinis (130 °C) džiovinimas labai sandariose aliuminio kamerose, garo ir karšto
oro erdvėje. Džiovinant šiuo būdu mediena neretai nusidažo nepageidaujama spalva, todėl šis būdas
labiau tinka tik klijuotinės faneros vidiniams lakštams džiovinti. Medienoje esanti drėgmė labai
sparčiai gali būti išgarinta elektros srove aukšto dažnio srovės elektromagnetiniame lauke,
dielektrinėse džiovyklose. Procesas spartus, tačiau investicijos ir eksploatacijos išlaidos labai
didelės, o džiovinimo kokybė nėra gera. Džiovinimas karštose alyvose rekomenduojamas tik
mažiau reikliai produkcijai džiovinti, šis būdas taip pat brangus. Jis patrauklus tik tuo, kad iš dalies
ir impregnuoja medieną, tačiau ji po tokio džiovinimo jau nebegali būti apdailinama lakais, dažais.

1.14.2. NATŪRALUS MEDIENOS DŽIOVINIMAS
Tik nupjauto medžio drėgnumas žymiai didesnis negu tos medienos, kuri naudojama gamyboje.
Jeigu mediena džius ne tolygiai arba pernelyg greitai, ji gali persimesti ir suplyšti. Todėl prieš
panaudojimą medis kurį laiką džiovinamas, kad tokios pasekmės nebūtų gaminyje. Medienai
džiovinti parenkama lygi, aukšta vieta su nedideliu nuolydžiu vandeniui nutekėti. Rietuvės
kraunamos ne arčiau kaip 4-5 m atstumu vienas nuo kito, o rietuvių eilės išdėstomos taip, kad
vyraujantieji toje vietoje vėjai labai gerai prapūstų rietuves. Po kiekviena rietuve dedamas
pagrindas, paliekant apačioje tuščia ertmę. Viena rietuvė nuo kitos atskiriama įtarpais, dedamais
skersai vyraujančių vėjų krypties. Rietuvės uždengiamos laikinu stogu su nuosvyromis. Taip
laikoma mediena natūraliai džiūva. Jos išdžiūvimo greitis priklauso nuo medžių veislės ir nuo
medžiagos storio. Medienos natūralaus džiūvimo trukmė priklauso nuo klimato ir oro. Bet taip
džiūvanti mediena dažnai apsikrečia grybais, o taipogi ir išsikraipo dėl nevienodo džiūvimo
skirtingose medienos dalyse. Dėl to medieną pradėta džiovinti dirbtiniu būdu džiovyklose. Tiksliai
nustačius režimą, dirbtinis džiovinimas duoda gana gerų rezultatų ir trunka kur kas trumpiau už
natūralųjį.
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45 pav. Natūralus džiovinimas
1.14.3. DIRBTINIS MEDIENOS DŽIOVINIMAS
Dirbtinis džiovinimas – tai medienos patalpinimas į tam tikras kameras, kuriose yra palaikomos tam
tikros sąlygos medienai džiūti. Šios kameros yra vadinamos džiovyklomis.
Jų yra įvairių rūšių: elektrinės, garinės, centrifūginės, banginės, vakuuminės ir t.t. Plačiau
apžvelgsime vakuuminę ir garinę – šiluminę džiovyklas, jų ypatumus ir skirtumus.
Vakuuminė džiovykla. Ši džiovinimo kamera veikia terminiu – vakuuminiu būdu. Mediena yra
išdėliojama ant metalinių plokščių, kurios yra prijungiamos prie durų esančiomis vandens žarnomis
ir pro jas vėliau bus leidžiamas karštas vanduo. Šios plokštės yra pagamintos iš specialaus plieno,
kuris labai gerai praleidžia šilumą. Pro šią plokštę cirkuliuoja karštas garas, plokštė įkaista per 2 – 4
minutes iki 90 – 100OC. Taip patalpinus medieną ir uždarius kameros duris, mediena yra
prispaudžiama (suslegiama) oro pagalve, kuri yra kameros viduje ant viršutinės sienelės. Vėliau iš
vidaus yra ištraukiamas oras. Tada į plokštes paduodamas vanduo ir pradedamas medienos
džiovinimas. Džiovinimas yra pilnai automatizuotas. Mediena išdžiovinama per 12 valandų.
Džiovinimo metu iš medienos, priklausomai nuo medžio veislės ir drėgnumo, ištraukiama iki 5-7
m3 vandens. Iš kameros vanduo yra pašalinamas šliuzų pagalba, kurie yra įrengti kameros dugne.
Šioje kameroje mediena išdžiovinama iki 4% drėgnumo. Šios kameros privalumai: aukštas
išdžiovintos medienos koeficientas, mediena džiovimo metu juda tik dviem kryptimis į ilgį ir į storį.
Šioje kameroje mediena neišsiraito ir neišsikraipo, nes ji iš viršaus yra slegiama oro pagalvės. Dėl
tolygaus džiūvimo mediena nesutrūkinėja. Tolygus džiovinimas gaunamas vakuumo pagalba, mat
mediena dėl vakuumo pradeda džiūti iš vidaus, o ne iš išorės kaip natūraliame džiovinime. Po
džiovinimo mediena dar yra kameroje palaikoma 3-4 valandas, kad pravėstų, nes po džiovinimo
ciklo medienos temperatūra siekia net iki 70 OC temperatūros.
Garinė – šiluminė džiovykla. Ji labai skiriasi nuo prieš tai minėtos kameros. Jos veikimo principas
kaip ir natūralaus džiovinimo, tik skirtumas tas, kad čia yra palaikoma pastovi temperatūra ir oro
drėgnumas. Kameros šonuose stovi didelis radiatorius, prie kurio prijungtas ne ką mažesnis
ventiliatorius. Į radiatorių ateina karštas vanduo iš katilinės ir jį įkaitina iki tam tikros temperatūros.
Ventiliatorius pučia į radiatorių oro srautą, taip paskirstydamas kameroje šiltą orą. Radiatorius su
ventiliatoriumi juda per visą kameros ilgį. Taip kameroje palaikoma pastovi temperatūra. Atskirai
yra dar vienas ventiliatorius, kuris įsijungia ir ištraukia orą, kai jo drėgnumas viršija leistiną normą.
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Taip pastoviai palaikant oro temperatūrą ir drėgnumą yra džiovinama mediena. Į šią kamerą galima
sutalpinti iki 10 m3 medienos ir ji džiūsta net tris, o kartais ir keturias paras. Šioje kameroje kaip ir
natūraliame džiovinime mediena juda ilgio, pločio ir aukščio atžvilgiu. Ji džiūsta ne iš vidaus, o iš
išorės, todėl ji kraiposi ir sutrūkinėja galuose. Tokiam tikslui medienos galai yra padengiami dažais,
kurie neleidžia atsirasti įtrūkiams džiovinimo metu. Mediena yra išdžiovinama iki 13% drėgnumo
koeficiento. Tokio tipo kameromis, jei atitinka medžio drėgnumas keliamiems produkcijos
standartams, naudojasi dauguma Lietuvoje esančių stambių medžio apdirbimo įmonių,
Dar yra visokių medienos džiovinimo kamerų, t.y. aukšto dažnio elektros srovės, gama spindulių,
mikrobangų ir t.t. Tačiau jos turi trūkumų ir nėra tokios populiarios, mat nepateisina keliamų
reikalavimų medienos apdirbimui.
Aukšto dažnio elektros srovės kamerų brangi eksploatacija, mediena netolygiai išdžiūsta,
išsikraipo. Tiesą sakant, ne taip kaip natūraliu būdu, bet nėra tokio efektyvumo, kokio norėtųsi. Iš
medienos drėgmė yra pašalinama per ją leidžiant aukštos įtampos elektros srovę, kurios elektrodai
judėdami per medieną jungiasi su vandens molekulėmis ir taip yra pašalinamas vanduo iš medienos.
Gama spindulių kameros– tai džiovinimas ultra violetinių spindulių pagalba. Šis būdas
nepasiteisino, todėl tai tėra tik teorinis variantas. Praktiškai jis neveikia. Mikrobangų kamera – tai
kamera, kuri skleidžia mikrobangas. Ji nepaplito, nes netolygiai džiūsta mediena, ji sutrūkinėja ir
atsiranda įtrūkių. Ši kamera kaip ir prieš tai minėtos nepasiteisino, tai tik teoriniai variantai.
Praktikoje jų efektyvumas prastas. Nors šiuo metu jos yra tobulinamos ir konkrečių žinių apie jas
nėra jau tiek daug.
Šiuo metu, kaip matyti, medienos džiovinimas yra gerokai pažengęs į priekį. Seniau mediena
dažniausiai buvo džiovinama saulės ir vėjo būdu, t.y. taip vadinamuoju natūraliu būdu. Mediena
buvo labai kruopščiai prižiūrima ir saugoma. Džiovinimas vyko ne keletą dienų ar mėnesius, o
ištisus metus. Todėl gerai išdžiovinta mediena buvo labai vertinga ir brangi. Bet ir tada medienos
džiovinimo paslaptys jau buvo atskleistos, nes atsirado taip vadinami medienos džiovinimo
kambariai (kameros). Seniau mediena buvo sukraunama į kokį nors sandėlį ar patalpą, kurioje
būdavo nuolat kūrenama krosnis ir taip palaikoma džiovinimui reikalinga temperatūra. Taip
medieną laikydavo kelis mėnesius iki tol, kol mediena įgydavo tam tikrą skambėjimą. Jei medis
skamba sudavus per jį su pagaliu aitriai, tai jis būdavo išdžiūvęs. Kuo aitriau ir sodriau skamba, tuo
medis būdavo sausesnis. Štai taip mūsų protėviai džiovindavo medieną. Šis džiovinimo būdas išliko
ir iki mūsų dienų. Seni staliai ir dailidės panašiu būdu laiko ir saugo medieną, kad ji išliktų sausa.
Tačiau toks džiovinimo būdas nėra efektyvus. Mediena pilnai neišdžiūsta. Kai kurie gaminiai nuo
tokio džiovinimo būdo po tam tikro laiko dėl medienos kitimo ir judėjimo suskyla, sutrūkinėja, nes
medis nebūna išdžiūvęs iki galo.
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46 pav. Džiovyklos vaizdas

47 pav. Dirbtinio džiovinimo džiovyklos
1.14.4. GEROSIOS IR BLOGOSIOS MEDIENOS SAVYBĖS
Gerosios savybės
1. Didelis stiprumas, kuris ypač pasireiškia gniuždant ir lenkiant.
2. Maža tūrio masė. Tai leidžia pagaminti ekonomiškas konstrukcijas ir perdengti dideles
angas.
3. Paprastas apdorojimas.
4. Galimybė tuoj pat eksploatuoti. Sumontuotas konstrukcijas galima iš karto apkrauti pilna
apkrova. Tai paprastina statybos darbus.
5. Lengvas demontavimas ir pakartotinas panaudojimas. Tobuli sujungimo mazgai leidžia
išardyti ir vėl sujungti konstrukcijas.
6. Geras estetinis vaizdas.
7. Greita statyba. Naudojant surenkamus elementus, medinės konstrukcijos montuojamos
labai greitai.
8. Fizinės savybės - mažas šilumos laidumas, gera garso izoliacija, mažas temperatūrinio
plėtimosi koeficientas ir dielektrinės savybės.
9. Didelis cheminis atsparumas.
10. Skerspjūvio matmenų įtaka degumui. Medinių elementų atsparumas ugniai didėja didėjant
skerspjūvio matmenims.
11. Didelis ilgaamžiškumas. Eksploatavimo laikas gali būti skaičiuojamas šimtais metų.
12. Geras kompleksinis panaudojimas su kitomis medžiagomis.
Blogosios savybės
1. Irimas veikiant grybams, vabzdžiams ir kt. kenkėjams. Šio irimo galima išvengti naudojant
atitinkamas chemines priemones.
2. Deformacija kintant drėgmei.
3. Nevienodas stiprumas ir savybių nepastovumas, tai priklauso nuo medienos ydų.
4. Degumas. Naudojant atitinkamas chemines priemones medieną galima padaryti sunkiai
degančia medžiaga.
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
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Medienos džiovinimas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Papasakokite apie medienos drėgnumą.
Kodėl reikia medieną džiovinti?
Kaip nustatomas medienos drėgnumas?
Paaiškinkite medienos drėgnumą procentais (30-40, 40-80, 80-115, 115-200).
Ką reiškia orasause mediena?
Koks būna medienos nuodžiūvis?

II skyrius MEDIENOS GAMINIAI
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APVALIOJI MEDIENA
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2.1. APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMAS

48 pav. Apvaliosios medienos klasifikavimas
Apvalioji mediena yra miško produkcija, medienos pramonės žaliava, gaminama iš nupjautų
medžių kamienų. Nugenėtas kamienas miške arba miško sandėlyje supjaustomas įvairaus ilgio
atskiromis dalimis, vadinamomis rąstais. Rąstai turi pavadinimus pagal kamieno vietą, iš kurios jie
buvo išpjauti, ir paskirtį. Pirmasis nuo kelmo ir dažnai storiausias, mažiausiai šakotas rąstas
vadinamas kelminiu. Išpjautas iš kamieno vidurio - viduriniu, o ploniausias iš viršūnės viršūniniu. Rąstai, skirti gaminti pjautinei medienai, vadinami pjautiniais, fanerai - fanermedžiais,
popieriaus pramonei - popiermedžiais. Yra ir daugiau rąstų pavadinimų. Antai ploni ir ilgi rąstai
vadinami kartimis, o įvairaus ilgio ir storio, skirti kurui, - malkomis. Dalis apvaliosios medienos
jos gamybos metu dar gali būti ir suskaldyta. Visa apvalioji mediena, skirta pramoniniam
naudojimui, vadinama padarine, o tik kurui - malkine.
Apvalioji mediena yra ne tik pramonės žaliava ir kuras. Ji gali būti ir tiesiogiai naudojama
statybose jau kaip konstrukcinė medžiaga pastatų sienoms, perdangoms, tvoroms, statybinėms
konstrukcijoms ir kt.. Todėl padarinei medienai priskiriama ne tik apvalioji, rąstų pavidalo, bet ir
suskaldyta ir net susmulkinta, pramoniniam naudojimui ir statyboms skirta mediena.
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Apvalioji mediena kai kada vartotojams gali būti tiekiama ir nesupjaustyta rąstais, o stiebais.
Stiebas yra tik nuo kelmo nupjautas ir nugenėtas, be viršūnės medžio kamienas. Pirkėjai kartais
pageidauja apvaliąją mediena gauti jau ir be žievės. Todėl apvaliosios medienos gamybą
reglamentuojančiuose standartuose, pirkimo dokumentuose, nurodant sortimentų matmenis, tūrį,
visuomet pažymima, ar ši produkcija yra su žieve, ar be žievės.
Nacionaliniai ir tarptautiniai apvaliosios medienos standartai, pardavimo taisyklės detaliai
reglamentuoja, kaip turi būti matuojamas rąstų ilgis ir storis, apskaičiuojamas jų tūris, kokios
leidžiamos tokių matavimų ir skaičiavimų paklaidos. Apvaliosios medienos vertė (kaina) priklauso
ne tik nuo jos botaninės rūšies (eglė, pušis, ąžuolas ir kt.), bet ir nuo rąstų storio bei kokybės. Todėl
standartai nustato, kaip įvairių medienos rūšių rąstai skirstomi storumo ir kokybės klasėmis.
Įvairiems rąstų dydžiams (storio ir ilgio derinys) yra suteikti kodiniai pavadinimai, markiravimo
ženklai (žr. 1 lentelę). Toks sudėtingas apvaliosios medienos rūšiavimas būtinas siekiant
objektyviau įvertinti parduodamų sortimentų kainą, geriau tvarkyti pirkimų užsakymus, paprasčiau
spręsti prekybos ginčus:
13 lentelė. Spygliuočių ir minkštųjų lapuočių rąstų stambumo kodai
Skersmuo cm, be
žievės
<9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

Ilgis
iki 3 m
LODO
LODla
LODlb
LOD2a
LOD2b
LOD3a
LOD3b

Ilgis
3,1-6,0 m
L1DO
LlDla
LIDlb
LlDla
LlD2b
LlD3a
LlD3b

Ilgis
6,1-13,5 m
L2DO
L2Dla
L2Dlb
L2Dla
L2D2b
L2D3a
L2D3b

Ilgis
13,6 > m
L3D0
L3Dla
L3Dlb
L3Dla
L3D2b
L3D3a
L3D3b

Stambūs ir ilgi rąstai visuomet yra brangesni, o trumpi ir ploni pigesni.
Pagal kokybę kiekvienos medžių rūšies rąstai skirstomi į keturias kokybės klases, jos
žymimos pirmosiomis didžiosiomis lotynų abėcėlės raidėmis (A, B, C, D).
A žymima aukščiausia klasė, B - normalios kokybės klasė, C - blogesnės kokybės klasė ir D kita apvaliosios medienos produkcija, kurios pagal kokybę negalima priskirti aukštesnėms klasėms.
Įvardijant apvaliosios medienos klases, kartu nurodoma ir botaninė medžio rūšis (sutrumpintas
pavadinimas). Antai vienas iš Lietuvos standartų keturių kokybės klasių beržo rąstus rekomenduoja
sutrumpintai vadinti taip: Be-A, Be-B, Be-C, Be-D
Apvaliosios medienos kiekis Europos kontinento šalyse skaičiuojamas kubiniais metrais
(kietmetriais) ir erdmetriais, Šiaurės Amerikoje futais, o kai kuriose Azijos šalyse tonomis.
Kubinis metras rodo medienos masės tūrį be tuščių erdvės tarpų, o erdmetris įskaitant ir tarp
sortimentų esančią erdvę.
Mechanizuotam medienos kiekio apskaičiavimui naudojamos tipinės tūrių lentelės. Kiekio
apskaitai tereikia suregistruoti rąstų arba stiebų vienetus. Didelėse medienos pramonės įmonėse
apvaliosios medienos sandėliuose ar terminaluose rąstų vienetus automatiškai registruoja ir
medienos kiekį (tūrį) skaičiuoja ant konvejerių įrengtos apvaliosios medienos matavimų stotys.
Rentgeno x Ray skeneris, įrengtas ant rąstų konvejerio, leidžia automatiškai išmatuoti gaunamos
Vertingesnė apvalioji mediena (pjautinė, įvairūs rąstai) stiebai visuomet skaičiuojami ir
parduodami tik pavieniui, o popiermedžiai, plokščių mediena - sukrautiniais metrais (erdmetriais).
Visi pavieniui parduodami sortimentai privalo būti suženklinti. Ženklinama pažymint kokybės
klasę ir rąstų plongalio storį. Rąstai ženklinami plongalyje, o stiebai storgalyje. Kokybės klasė gali
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būti paženklinta trimis būdais: tiesiog užrašoma kokybės klasė (A, B, C, D) raidėmis, spalvotais
taškais (A - raudonu, B - žaliu, C - mėlynu ir D - juodu tašku) arba trečiu būdu: klasė A žymima
keturiais taškais, B - trimis, C - dviem ir D - vienu spalvotu tašku.
Storiui pažymėti markiruotėje rašomas tik paskutinis matmens skaitmuo. Galimi ir kitokie
standartiniai ar sutartiniai markiravimo būdai.

49 pav. Apvaliosios medienos matavimai
Dar kartą būtina tik priminti, kad, nepaisant įvairių tarptautinių standartų, atskiros šalys turi ir
tikriausiai ateityje turės ir nacionalinius atskirų medienos prekių standartus. Todėl perkantys ir
parduodantys apvaliąją medieną kiekvieną kartą turės susitarti, pagal kokios šalies arba kokius
tarptautinius standartus bus nustatyta ir suženklinta rąstų kokybė, išmatuotas jų kiekis ir kt.
2.2. PJAUTINĖ MEDIENA
Pjautinė mediena tai medienos gaminiai išpjauti iš kruopščiai atrinktų pušinių ar eglinių rastų
medienos. Pjautinė mediena, priklausomai nuo jos apdirbimo skirstoma į viengubo pjovimo
medieną ir dvigubo pjovimo medieną.
Viengubo pjovimo mediena – tai juostiniu pjūklu iš dviejų pusių apipjauti medienos gaminiai,
kitos dvi gaminio kraštinės yra neapipjautos, su žieve. Viengubo pjovimo mediena naudojama
laikinų pastatų, konstrukcijų, klojinių gamybai.
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50 psl. Viengubo pjovimo mediena
Dvigubo pjovimo mediena – tai iš visų keturių pusių apipjauti medienos gaminiai - lentos, tašeliai,
tašai, gegnės, mūrlotai, stygos. Dvigubo pjovimo mediena yra universali ir lengvai pasiduodanti
tolimesniam apdirbimui medžiaga, iš kurios montuojamos pastatų, stogų konstrukcijos, tveriamos
tvoros, dedamos juodlubės, juodgrindės.

51 pav. Dvigubo pjovimo mediena
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52 pav. Radialinio ir tangentinio pjovimo schemos
Radialinio ir tangentinio pjovimo iš rąsto schemos gali būti skirtingos. Norint gauti daugiau
radialinio pjovimo lentų, pjaunama horizontalia ir vertikalia kryptimi. Tačiau dažniausiai teks
susidurti su parodytu pjovimu ir abejotina, ar pavyks atsirinkti vien tik radialinio pjovimo lentas.
Skaičiumi 2 pažymėta aktyviausiai gyvybiniuose medžio procesuose dalyvaujanti mediena, kurios
nevertėtų naudoti statybose. Ji labiausiai neatspari biologiniam užkratui, smarkiai keis matmenis ir
geometriją.
Dažniausiai pjaunama, nežiūrint, ar tai bus tangentinis, ar radialinis pjovimas. Iš rietuvės rinktis
greičiausiai neleis. Tačiau, jei pavyks susitarti, tai reiktų atkreipti dėmesį ne tik į medienos
šakotumą, spalvą, bet ir į rievių išsidėstymą.
Nuo medienos šakotumo priklauso medienos kategorija ir kaina. Dažniausiai konstrukcinei
medienai naudojami brandaus amžiaus medžių rąstai, todėl šakotumas nėra didelė problema.
Vertikaliems statramsčiams nesukelia problemų net ir iškritusios šakos. Vėliau juose vis vien
darysite skyles komunikacijoms pravesti. Daugiausiai dėmesio dėl šakotumo reikėtų skirti
horizontalioms perdengimų lentoms ir šlaitinio stogo gegnėms. Didžiausios apkrovos bus centrinėje
dalyje, todėl čia stengiamasi atrinkti tašus be iškrentančių šakų.
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53 pav. Tangentinio pjovimo medienos paviršiaus raštas. Metinės rievės yra beveik horizontalios
paviršiui.
2.3. GRADUOTA MEDIENA

54 pav. Graduotos medienos konstrukcijos
Konstrukcinė graduota mediena naudojama remiantis jai būdingu stiprumu. Dėl ekonominių
priežasčių konstrukcinė graduota mediena skirstoma į klases. Medienos stiprumas gali būti
nustatomas vizualiai, vadinamu mašininiu laužimo būdu ar ultragarsu.
Mediena yra natūralus medžių produktas. Todėl konstrukcinės medienos kokybės skirtumai
priklauso nuo medžių rūšių, jų genetikos, augimo ir aplinkos sąlygų. Medienos savybės skiriasi ne
tik dėl medžio rūšies ar veislės, bet taip pat nuo konkrečios medžio dalies: per skerspjūvį, išilgai
kamieno ašies ir t.t. Iš apvaliosios medienos gaminant pjautinę medieną, pjovimo procesas ardo
natūralią auginamos medienos struktūrą. Taigi, nerūšiuotos medienos stiprumo savybės gali skirtis
iki tokio laipsnio, kad stipriausias gabalas yra iki 10 kartų stipresnis nei silpniausias gabalas.
14 lentelė. Minimalūs reikalavimai stiprumo klasėms, nustatyti standarte EN 14081:2007
Standartas EN 1912

Atsparumas lenkimui N/mm2

C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C35

14

C40

16 18 22 24

27 30 35

40

Atsparumas tempimui N/mm2 8

10 11 13 14

16 18 21

24

Atsparumas slėgimui N/mm2

17 18 20 21

22 23 24

26

16
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Elastingumo modulis KN/mm2 7
Tankis Kg/m3

8

9

10 11

12 12 13

200 310 320 340 350 370 380 400

14
420

Nepriklausomai nuo rūšiavimo metodo, galiausiai būtina nustatyti konstrukcinės medienos
stiprumo klasę kartu su kita svarbia informacija ir paženklinti kiekvieną lentą atskirai. Vizualinio
stipruminio gradavimo tikslumas turi savo trūkumų. Kadangi rūšiavimo sprendimas priklauso nuo
rūšiuotojo sprendimo, niekada negalime būti visiškai objektyvūs. Siekiant geriau panaudoti turimos
medienos savybes nuo 1960 m. buvo pradėtas naudoti mašininis rūšiavimas Australijoje, JAV,
Didžiojoje Britanijoje, vėliau ir kitose šalyse. Didėjant susidomėjimui mašininiu rūšiavimu pagal
stiprumą, kokybės užtikrinimui ir didėjant aukštos kokybės medienos paklausai buvo pradėta kurti
vis naujų mašinų su didesniu nuspėjamu tikslumu.
https://www.medziogausa.lt/produktai/mediena/graduota-mediena/
2.4. IMPREGNUOTA MEDIENA

55 pav. Impregnuota mediena
Impregnuota mediena yra apdirbama antiseptikais siekiant apsaugoti ją nuo kenkėjų, grybelio bei
pratęsti medienos patvarumą. Impregnuota mediena puikiai tinka lauko naudojimui: terasoms,
pavėsinėms, lieptams, vaikų žaidimo aikštelėms ir kt. Taip pat impregnuota mediena yra saugi
žmonėms, gyvūnams ir augalams. Mediena gali būti impregnuota paviršiniu būdu arba giluminiu
vakuuminiu būdu.
Paviršinis medienos impregnavimas dažniausiai yra naudojamas impregnuojant dvigubo pjovimo
medieną. Mediena yra mirkoma pramoninėje vonioje arba yra apipurškiama antiseptiku. Purškimo
būdas dažniausiai taikomas žiemą, kai pramoninės vonios yra užšąlusios.
Giluminiu vakuuminiu būdu impregnuojama tiek dvigubo pjovimo, tiek obliuota mediena.
Giluminis vakuuminis impregnavimas yra atliekamas autoklave, kai apsauginės cheminės
medžiagos yra giliai įspaudžiamos į medienos struktūrą naudojant vakuumą ir slėgį.
15 lentelė. Giluminio vakuuminio impregnavimo etapai:
mediena pakraunama į autoklavą ir vakuumu oras yra išsiurbiamas iš cilindro ir iš medžio
struktūros;
autoklavas yra pripildomas impregnantu. Žalią spalvą suteikia impregnantas Tanalith E,
rudą spalvą – Tanatone.
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slėgio pagalba impregnantas yra įspaudžiamas giliai į medienos struktūrą;
vakuumu iš autoklavo yra išsiurbiamas impregnanto perteklius ir jis yra patalpinamas
saugykloje vėlesniam naudojimui;
žemo slėgio pagalba įsiskverbęs impregnantas dar giliau įspaudžiamas į medienos
struktūrą; impregnuota mediena yra paliekama džiūti.

h ttps://www.medziogausa.lt/produktai/mediena/impregnuota-mediena/
https://www.medziogausa.lt/produktai/mediena/obliuota-mediena/
2.5. OBLIUOTA MEDIENA

56 pav. Obliuota mediena
Obliuota mediena apima platų obliuotų medienos gaminių asortimentą. Obliuotos medienos
žaliava yra aukštos kokybės pušies, eglės ar maumedžio mediena. Obliuotų medienos gaminių
kokybė yra užtikrinama specialia kokybės sistema, kai išobliuoti gaminiai yra perrūšiuojami pagal
kokybės klases. Taip pat puikus ir tikslus medienos apdirbimas pašalina papildomą šlifavimo
poreikį.
Obliuotos medienos produktai taip pat gali būti išobliuoti su įlaidu ir grioveliu lentos galuose, tai
iki minimumo sumažina atliekas. Stačiakampiai obliuoti, kurių visos keturios pusės lygios ir
obliuotos, gali būti rūšiuojami pagal stipruminį gradavimą.
Sudėtingo apdirbimo dėka iš dvigubo pjovimo džiovintos medienos gaunamas tikslus galutinis
medienos gaminys.
Pagrindinis obliuotos medienos privalumas yra matmenų tikslumas ir lygus lentos paviršius iš visų
keturių pusių. Kiti obliuotos medienos privalumai:
● platus matmenų ir profilių pasirinkimas;
● gamyba pagal pateiktą brėžinį ar pavyzdį;
● tinkamumas lauko ir vidaus darbams;
● universalus panaudojimas;
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Dėl savo privalumų obliuota mediena yra labai plačiai naudojama įvairiose srityse: pradedant
pramone, pastatų konstrukcijomis, baigiant lauko ir vidaus apdaila.
Obliuotos medienos galutinis panaudojimas:
● baldinė mediena (pvz.: lovų dugnų lentelės)
● konstrukcinė mediena;
● iš visų keturių pusių obliuoti stačiakampiai;
● lauko ir vidaus dailylentės;
● grindų ir terasų lentos;
●

tvorų lentos ir kt.
16 lentelė. Standartinių matmenų obliuota mediena (Ilgis – 2,0 – 6,0 m)
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2.6. KLIJUOTA MEDIENA

57 pav. Klijuota mediena
Klijuota mediena yra natūralus produktas bei puiki alternatyva plienui ar betonui. Klijuotos
medienos sijos yra gaminamos iš natūralios medienos, naudojamos perdangoms, pakankamai stiprus
ir vizualinę kokybę turintis produktas, kuris yra pigesnis lyginant su plienu ar betonu.
Klijuotos medienos sijos gaminamos klijuojant aukštos kokybės obliuotą medieną. Klijuojama
naudojant vandeniui atsparius klijus, veikiant aukštai temperatūrai ir spaudimui. Po sudėtingo
klijavimo proceso gauname stiprų, stabilų produktą, atsparų korozijai, kas, be abejo, taip pat yra
klijuotų sijų privalumas prieš plieną ar betoną.
17 lentelė. Klijuotos medienos standartas
Storis/Plotis (mm) 100 120 140 160 200 240 280 320
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Ilgis – 1,0 – 30,0 m
Maksimalus aukštis – 2000 mm
Klijuotų medžio sijų naudojimo privalumai statinio konstrukcijoje lyginant su plienu ar betonu:
● klijuotos medienos konstrukcijos, kaip ir visa mediena, turi izoliacinių savybių. Naudojant
klijuotą medieną statinio konstrukcijoje galime išvengti šalčio tiltelių tarp išorinių ir vidinių
konstrukcijų;
● klijuotos medienos sijos gaminamos iš atsinaujinančių gamtos šaltinų, todėl tai yra
draugiškas aplinkai produktas;
● klijuotos medienos sijos sveria 2/3 mažiau lyginant su plienu ir net 1/6 mažiau lyginant su
betonu. Tačiau klijuotos medienos sijos suteikia vienodą veikimą ir neprilygstamą
universalumą lyginant su šiais analogais;
● klijuotos medienos sijos turi ir vizualinę vertę, todėl jų nereikia uždengti kaip tarkim plieno;
● klijuotos medienos sijų taikymas yra įvairus, jos gali būti naudojamos kaip gegnės, sąramos,
grindų perdangos, stulpai ar terasos, lieptai, be to yra lengviau pagaminama nei dauguma
kitų konstrukcijų. Konstrukciniai pajėgumai yra begaliniai. Nuo tada kai klijuotos medienos
sijos buvo išrastos pirmą kartą buvo naudojamos tiltų, baseinų, didelių atvirų erdvių, biuro
blokų ir sporto salių statybai, kaip pirminės struktūros;
● klijuotos medienos sijos gali būti naudojamos didžiulėse interjero erdvėse be vidaus atramų
iki 40 metrų tarpo, nors transportavimo priežastys paprastai apriboja tokius ilgius;
● klijuota mediena yra natūraliai patvari ir tvirta. Sijos atsparumas ugniai, skirtingai nuo kitų
alternatyvų, suteikia saugumą ir vientisumą konstrukcijose. Be to, sijos yra chemiškai
stabilios ir tinka agresyvioms ir drėgnoms aplinkoms.
https://www.medziogausa.lt/produktai/mediena/klijuota-mediena/
2.7. DŽIOVINTA MEDIENA
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58 pav. Medienos džiovinimas
Džiovinta mediena yra natūraliu būdu ar specialiose džiovinimo kamerose išdžiovinta mediena.
Džiovinimo metu iš medienos yra pašalinama perteklinė drėgmė. Džiovinta mediena yra daug
tvirtesnė, mažiau deformuojasi, atsparesnė puviniui, ją lengviau apdirbti, klijuoti.
Pagal drėgnumo laipsnį medieną galima suskirstyti į keletą grupių:
● natūralaus drėgnumo mediena yra šviežiai išpjauta mediena. Medienos drėgnumas siekia iki
50 %;
● orasausė mediena yra sudėta ant tarpinių ir atitinkamą laiką laikoma lauke, medienos
drėgnumas yra 18 - 23 %;
● džiovinta mediena yra specialiose kamerose išdžiovinta mediena.
Medienos drėgnumas - 8 -18 %.
Medienos gaminiai labai jautriai reaguoja į drėgmės svyravimus. Kai aplinkoje yra per daug
drėgmės mediena pučiasi ir brinksta. Esant per mažai drėgmės mediena džiūsta, traukiasi, trūkinėja
ir deformuojasi. Dėl šių medienos savybių lauko darbams, apdailai rekomenduojama naudoti
medieną, kurios drėgnumas 14 – 18%. Vidaus darbams, apdailai naudojama mediena, kurios
drėgnumas – 8 – 12%.
https://www.medziogausa.lt/produktai/mediena/dziovinta-mediena/
2.8. TERMO MEDIENA

59 pav. Termo medienos pavyzdžiai
Termo mediena yra karščiu apdorota mediena. Didžiausias terminio apdorojimo privalumas yra
jo ekologiškumas: mediena apdorojama tik aukšta temperatūra ir vandens garais. Terminis
medienos apdorojimas atliekamas specialioje kameroje, visą procesą valdo kompiuteris. Mediena
yra kaitinama iki 180 -2150 C, o slėgis padidinamas iki 9 barų. Naudojami įrenginiai yra vieni
geriausių rinkoje, kadangi jų konstrukcija užtikrina ypatingą dėmesį medienos kokybei. Mūsų
slėgio kamera leidžia apdoroti medieną aukštose temperatūrose be visiško drėgmės išdžiovinimo,
todėl sumažėja įtrūkimų ir džiovinimo defektų skaičius. Termo apdorojimas sumažina medienos
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tankį ir keičia jo struktūrą, todėl mažėja drėgmės absorbcija. Dėl šios priežasties mediena yra
stabilesnė kintant drėgmės kiekiui aplinkoje.
Terminio medienos apdorojimo metu pakeičiama medienos struktūra, taip pagerinamos medienos
savybės: mediena tampa atsparesnė oro sąlygoms, grybelių pažeidimams, graužiantiems kenkėjams.
Apdorojamas visas medienos gaminys. Termiškai apdorotoje medienoje dažniausiai nėra dervos.
Taip pat pagerinama medžio šilumos ir garso izoliacija.
Be praktinės vertės, terminis medienos apdorojimas taip pat sukuria puikų vaizdinį efektą:
kaitinimas suteikia medienai gražią rusvą spalvą. Spalvos intensyvumas priklauso nuo proceso
trukmės ir temperatūros. Tai leidžia klientams pasirinkti lengvesnes ir tamsesnes medžiagas. Norint
išsaugoti medienos gaminio išvaizdą ir spalvą, rekomenduojama atitinkamai apdoroti paviršių
(dengti alyva arba dažais). Be padengimo medienos spalva laikui bėgant pasikeičia į pilką.
Termiškai apdorota mediena yra įvairios paskirties: dailylentės, terasinės lentos, grindų lentos, taip
pat naudojama balkonuose, sodo elementuose, saunose ir baseinuose, baldų gamybai.
Termiškai apdorota mediena pagal spalvos intensyvumą:
• termo drebulė
• termo alksnis
• termo eglė
• termo pušis
• termo bešakė pušis
• tamsus termo alksnis
• termo uosis
Kiti obliuotos medienos privalumai:
● platus matmenų ir profilių pasirinkimas;
● gamyba pagal pateiktą brėžinį ar pavyzdį;
● tinkamumas lauko ir vidaus darbams;
● universalus panaudojimas;
h ttps://www.medziogausa.lt/produktai/mediena/dziovinta-mediena/
2.9. STATYBINĖ MEDIENA
Statybinė mediena - neapdirbta mediena, naudojama kaip konstrukcinė medžiaga; įvairios lentos,
tašai, tašeliai, gegnės, sijos ir kita.
Medienos rūšys: eglė, pušis, beržas, drebulė, liepa.
Mediena gali būti:
●

Nedžiovinta;

●

Džiovinta;

●

Impregnuota.
2.9.1. VIDAUS IR LAUKO DARBAMS SKIRTOS PROFILIUOTOS LENTOS:
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dailylentes vidaus ir lauko sienų apdailai;
● grindų lentas;
● pastogių pakalimo lentas;
● terasų lentas.
●

Tik pjaustant galima suteikti jos gaminiams taisyklingą forma, gauti reikiamo dydžio pirminio
perdirbimo produkciją. Rąstų pjaustymas yra reikšmingiausia medienos pramonės veikla.
Dauguma geriausių apvaliosios medienos rąstų yra sunaudojama pjautinės medienos gamybai.
Pjautinė mediena - labiausiai paplitusi lentpjūvystės pramonės natūraliosios medienos produkcija.
Ji būna įvairių skerspjūvių ir ilgių, pjaunama iš visų medžių rūšių, parduodama visai nedžiovinta,
džiovinta natūraliai arba kamerose.
Mediena gali būti obliuota ir supjaustyta
ruošiniais.
Iš rąstų pjautinė mediena pjaunama išilgai
rėminiais ir juostiniais gateriais, diskiniais
pjūklais arba pjovimo - frezavimo
agregatais. Prieš pjaustymą rąstai
privalėtų būti rūšiuojami pagal storį ir
kokybę, nuo jų nuskutama žievė

60 pav. Lentų pjovimo būdai: 1 - gateriu; 2 - diskiniais pjūklais;
3 -juostiniais pjūklais; 4 – frezomis.
Žinoma keletas apvaliosios medienos išilginio pjaustymo būdų (42 pav.). Paprasčiausias yra
aštrusis pjaustymas, kai vienu praleidimu per rėminį gaterį gaunamos neapipjautos lentos su
aštriomis briaunomis. Modelinio pjovimo būdu dviem pjovimais gaunami aštriabriauniai
sortimentai. Veidrodinio pjovimo būdu gaminami sortimentai, kurių skerspjūvyje dauguma
metinių rievių yra statmenos pločio linijai. Toks pjaustymo būdas dar vadinamas spinduliniu, arba
radialiniu. Tačiau kad ir kaip gaminami pjautinės medienos sortimentai, visuomet išlieka pirminės
(prigimtinės) žaliavos savybės, pasikeičia tik jos pavidalas, geometrinė forma.
Lentpjūvystės pramonėje labai aktualu visomis priemonėmis mažinti žaliavos nuostolius,
didinti produkcijos išeigą. Žaliavos kaina ir elektros energijos sąnaudos sudaro didžiausią gamybos
išlaidų dalį. Šiuos kaštus mažinti labiausiai padeda tinkamai parinkti ir gerai paruošti pjūklai. Ypač
svarbu pjūklo storis, danties ir tako dydis, optimalus rąsto pastūmos greitis.
Pjautinės medienos produkcija, atsižvelgiant į skerspjūvio formą ir dydį bei iš kokios kamieno
vietos ir kaip yra išpjauta, turi standartinius prekinius pavadinimus.
Lenta yra sortimentas, kurio skerspjūvio plotis daugiau kaip du kartus didesnis už storį, o
pastarasis neviršija 100 mm.
Lentos gali būti apipjautos ir neapipjautos. Apipjautos lentos kraštai yra statmeni jos šonams,
visai be požievio arba su labai mažu leistu požieviu. Neapipjauta lenta yra tokia, kurios vienas
arba abu kraštai visiškai neapipjauti. Iš vieno rąsto išpjautos eilės tvarka sudėtos neapipjautos lentos
(visas jų rinkinys) vadinamos blokinėmis.
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61 pav. Rąsto pjaustymo būdai
Priklausomai nuo vietos rąsto skerspjūvyje, lentos būna centrinės, šerdinės, šoninės arba kraštinės.
Iš centrinės rąsto dalies išpjautos dvi gretimos rąsto ašiai simetriškos lentos vadinamos
centrinėmis. Iš centrinės rąsto dalies išpjauta viena lenta, kurioje yra medžio šerdis, vadinama
šerdine. Lenta, esanti tarp šerdinės ar centrinės ir kraštinės lentos, vadinama šonine, o tarp šoninės
ir gaubtinės - kraštine. Gaubtinė lenta yra tokia, kurios vienas šonas apipjautas visai, o kitas yra
rąsto paviršiaus dalis. Lentų pavadinimai ir jų padėtis asortimente pavaizduoti 4.3 pav.
62 pav. Lentų pavadinimai:
1 - gaubtinė;
2 - šoninė lenta;
3 - vidurinė lenta;
4 - šerdinė lenta;
5 - vidurinė lenta;
6 - šoninė lenta;
7 - gaubtinė

2.10. RĄSTAI
Rąstas – tam tikrų matmenų ritinio formos medienos gabalas (apvalusis sortimentas), gaunamas
skersai supjausčius medžio kamieną (kartais ir labai storas šakas), kurio ilgis daug kartų didesnis už
skersmenį.
1. Rąstų rūšys pagal paskirtį.
Miško ūkyje ir medienos pramonėje rąstai skirstomi pagal tinkamumą į tam tikras rūšis.
2. Rąstai, kurie naudojami beveik nepjauti
● statybinis rąstas – naudojamas statyboms
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●
●
●
●
●
●

stulpų rąstas (angl. pole) – rąstas, skirtas perdirbti į ryšių ir elektros perdavimo linijų bei
apynynų atramas.
sparmedis – rąstas, skirtas paremti uolienas šachtose, atramoms kalnakasyboje.
polių rąstas – rąstas, skirtas hidrotechninių statinių, tiltų statybose (poliai, sijos).
stiebų rąstas – rąstas, skirtas laivų stiebų gamybai
kartis – ploni rąsteliai (spygliuočių – <6 cm, lapuočių – <8 cm), skirti naudoti statybose,
žemės ūkyje, pramonėje, kitur.
kuolas – trumpi ploni rąsteliai, skirti naudoti kaip atramas (pvz., tvorų).

3. Rąstai, skirti supjaustyti į smulkesnius pjautinės medienos gaminius
aviacinis rąstas – rąstas, skirtas aviacinės medienos gaminiams gaminti
buožių medis – rąstas, iš kurio gamina šautuvų buožes ir kitas medines dalis.
kurpalių rąstas – rąstas, iš kurio avalynės pramonei gamina kurpalius.
pabėgių rąstas – rąstas, skirtas pabėgiams gaminti
pieštukų medis – rąstas, iš kurio gamina pieštukų medines dalis
pjautinasis rąstas – rąstas, skirtas supjaustyti į lentas, sijas ir panašius medienos gaminius
rezonansinis rąstas – rąstas, kurį supjausčius gaunami rezonansinės medienos gaminiai, o
iš šių gaminami mediniai muzikos instrumentai
● ričių rąstas – rąstas, skirtas siūlų ritėms, šaudyklėms tekstilės pramonėje gaminti.
● slidžių rąstas – rąstas, iš kurio gamina slides.
● statinių rąstas – rąstas, iš kurių daro statinių ir kubilų šulus.
●
●
●
●
●
●
●

4. Rąstai, skirti perdirbti į smulkintos medienos gaminius
●
●

degtukmedis – rąstas, iš kurio gamina medienos lukštą, žaliavą degtukams gaminti.
drožlių rąstas – rąstas, skirtas perdirbti į pakavimo drožles

5. Tašas yra storesnė negu 100 mm storio ir pločio lenta. Tašas yra aptašytas ar apipjautas
rąstelis, kurio pagrindiniai naudojami matmenys 100 mm x 100 mm, 100mmx150mm,
150mmx150mm, 150mmx200mm, 200mmx200mm, 200mmx250mm. Tašai naudojami įvairiose
pastatų statybos mazguose: namo sienojams, namo karkasui, tvoroms, perdangai tarp aukštų
(balkiai), grindims, konstrukcijų sutvirtinimui ir t.t.
Tašas gali būti:
1. Dvišonis – apipjautas iš dviejų pusių.
2. Trišonis – apipjautas iš trijų pusių.
3. Keturšonis – apipjautas iš visų keturių pusių.
4. Ketvirtinis – tai į keturias lygias dalis išilgai supjaustyto keturšonio tašo ketvirtadalis.
6. Tašeliai - aptašytas ar apipjautas rąstelis. Pagrindiniai naudojami matmenys 50mm x 50 mm,
50mm x 75 mm. Tašeliai ( grebėstai ) - naudojami stogo ir sienų konstrukcijose. Ant medinių
tašelių klojama stogo danga, jie atlieka pastogės vedinimo funkciją. Prie medinių tašelių
montuojamos dailylentės ir kitos apdailos medžiagos. Tašeliai gali būti naudojami konstrukcijų
išlyginimui, todėl kartais naudojami ir kalibruoti tašeliai ( kalibruota mediena - obliuota
mediena). Patartina naudoti džiovintą mediena ( tašelius ).
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Standartai nustato pjautinės medienos sortimentų matmenis bei jų derinius, šių matmenų leistinus
nuokrypius. Standartizuoti yra ir sortimentų matavimo, jų tūrio skaičiavimo metodai.
Apvaliosios medienos sortimentų ilgis ir skersmuo matuojami centimetro tikslumu. Sortimento
skersmuo matuojamas laibgalyje, medžio stiebo – 1,3 m atstumu nuo drūtgalio.
Medžio stiebo tūris nustatomas pagal stiebų tūrio lenteles. Ilgesnių kaip 2 metrai padarinės
medienos sortimentų ir ilgesnių kaip 3 metrai malkoms skirtų sortimentų tūris nustatomas pagal rąstų
tūrio lenteles.
Trumpesnių padarinės medienos ir malkoms skirtų sortimentų (iki 2 metrų ir 3 metrų atitinkamai)
tūris nustatomas erdmetriais, o kubiniai metrai apskaičiuojami pagal glaudumo koeficientus,
nurodytus standartuose ir techninėse sąlygose.
Nuo 2 metrų ir ilgesni padarinės medienos sortimentai markiruojami pagal standartus. Iki 2 metrų
ilgio padarinės medienos sortimentai ir iki 3 metrų ilgio malkoms skirti sortimentai
nemarkiruojami.
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7. Gegnė įžambi porinė ar pavienė stora kartis (ar tašas) stogo dangai laikyti: gegnes kelti, nerti.
Naudojam stogo konstrukcijose. Gegnės storis būna 50 mm, 60 mm, 70 mm. Plotis gegnės gali
būti: 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm. Pagrindinis pjaunamos medienos ilgis 6 m. Pagal
specialų užsakymą galimi kiti gegnių ilgiai. Patartina naudoti džiovinta mediena ( gegnes), tuomet
stogo konstrukcija tampa tvirtesnė, ilgaamžiškesnė, mažiau deformuojasi, nepelyja, nepūna.
8. Mūrtašiai („murlotai“) - viršutiniai sienos rąstai, į kuriuos remiasi gegnės. Mūrtašiai
(„murlotai“) naudojami stogo konstrukcijos apkrovų namo sienoms
suvienodinimui. Paprastai mūrtašiai („murlotai“) nebūna mažesnių matmenų nei 100x100 mm.
Dažniausiai naudojami 150x150 mm., 200x200 mm. arba 150x200 mm. Patvariausia konstrukcija
gaunama, kai sumūrytame name (blokelių, plytų) prieš mūrtašį („murlotai“)
betonuojamas monolitinis žiedas, paprastai 15-20 cm. aukščio, kuriame įbetonuojami 12-16 mm.
diametro metaliniai varžtai, kurie išdėstomi 70-100 cm atstumu vienas nuo kito.
Jų pagalba mūrtašiai („murlotai“) priveržiami prie betoninio žiedo. Svarbu po mūrtašiu
(„murlotu“) pakloti hidroizoliaciją (gali būti du sluoksniai „ruberoido“) ir priveržti panaudojant
plačias poveržles. Mūrtašiai („murlotai“) dažniausiai sujungiami tvirtinimo kampais, tik tokiu
atveju gegnę reikėtų įpjauti kampu ties atrėmimo vieta.

63 pav. Mūrtašiai „Murlotai“
9. Grindlentės ( grindų lentos, grindinės lentos) – džiovintos, obliuotos, dvigubo pjovimo lentos
naudojamos pastato viduje, kaip paklotas (grindys).
Grindlentės- ekologiška grindų danga. Grindinio lentos yra gaminamos iš vientisos medienos, tuo
grindinio lenta skiriasi nuo klijuotos medienos parketlenčių, todėl tokios grindys pasižymi
ilgaamžiškumu, bei geromis eksploatavimo savybėmis. Privalumas, tokių masyvo lentų grindų, kad
tokias grindines lentas galima daug kartu atnaujinti, jas šlifuojant.
http://www.woodstream.lt/lt/medienos-aprasymai-paslaugos/grindlentes-masyvo-grindys
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Pjauta pušies mediena atspari linkimui, kadangi medis turi mažas, stipriai įaugusias šakas,
rišamąjį plaušą, kuris, esant didelei apkrovai, staigiai nelūžta, o skeldėja ir linksta. Labai tinkamas
konstrukcinės medienos pasirinkimas.
Eglės medienos gaminiai naudojami esant mažesnėms apkrovoms, kadangi eglė turi dideles šakas,
todėl nelinksta, o iškart lūžta. Anaiptol – tai nėra blogas variantas. Naudojamas gana dažnai ir pagal
įvairią paskirtį.

1

2

3

64 pav. Įvairių medžiagų faneruotės (1 – Ažuolo; 2 – Egzotinė Boire; 3 – Rudasis uosis)
Boire faneruotė
Faneruotės kilmės šalis: Vakarų Afrika, Siera Leonė; Storis: 0,60 mm; Ilgis: 3,80 m; Spalva: vario
spalvos iki raudonai-rudos; Faneruotė ypatingai dekoratyvi.

65 pav. Boire faneruotė

66 pav. Kalimadan faneruotė

Kalimadan faneruotė
Faneruotės kilmės šalis: Pietryčių Azija; Storis: 0,55 mm; Ilgis: 2,20 - 3,90 m; Spalva: tamsiai ruda
iki juodos su šviesiomis gyslomis; Pakaitalas Macassar faneruotei; Faneruotė labai dekoratyvi.
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67. Medienos pjaustymo būdai: 1- tangentinis; 2 - radialinis

68 pav. Masyvo lentos schema

69 pav. Trisluoksnės parketlentės schema
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70 pav. Ąžuolo parketlentės schema

71 pav. Klijuota lenta

72 pav. Grindų laminato lenta
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2.11. LAMINATAS
Laminatas – daugeliu atvejų yra pigesnė alternatyva natūralioms medinėms grindims. Šiuolaikinių
technologijų dėka laminatas eile savybių ne tik prilygsta, bet ir lenkia natūralaus medžio grindis.
Laminuotos grindys atsparios dėvėjimui, jų nereikia perlakuoti, o nukritęs kietesnis daiktas
nepalieka įmušimų. Jeigu Jums svarbios būtent šios savybės, laminuotos grindys – tinkamas
pasirinkimas.
Sandara
Standartinę laminato lentą sudaro mažiausiai trys sluoksniai. Pirmasis sluoksnis – tas, kurį
matome ir kuriuo vaikštome. Jis nėra vientisas, o supresuotas iš kelių. Vienas iš jų – derva apdorota
celiuliozė su piešiniu, o jį nuo nusidėvėjimo, chemikalų, šviesos ir temperatūros poveikio saugo
kitas permatomos dervos apsauginis sluoksnis. Bendras jų storis svyruoja nuo 0,2 iki 0,9 mm.

73 pav. Laminato pliusai

 idurinis sluoksnis – medžio plaušo plokštė. Sluoksnio storis 6–10 mm. Medžio plaušo plokštė
V
gali būti skirtingo tankio. Tankesnė yra tvirtesnė. Galima teigti, kad sunkesnis laminatas yra
kokybiškesnis. Šiame sluoksnyje išfrezuojami ir laminato lentas tarpusavyje surakinantys užraktai.
Apatinis sluoksnis stabilizuoja visą gaminį. Medžio plaušo plokštė, veikiama drėgmės ir
temperatūros, keičia matmenis. Apatinis sluoksnis mažina šių kitimų įtaką ir išlaiko laminato lentos
formą stabilia. Šis sluoksnis gaminamas iš impregnuoto popieriaus, faneros plastiko ar kitų
medžiagų. Jo storis 0,1–0,2 mm. Visi sluoksniai tarpusavyje supresuoti. Laminatas gaminamas 5, 6,
7, 8, 9, 10 arba 12 mm storio.
Atsparumo klasės
Nors pagal atsparumą dėvėjimui laminatas skirstomas į buitinį – 21, 22 ir 23 atsparumo klasės, bei
skirtą visuomeninėms patalpoms – 31, 32, 33 ir 34 atsparumo klasės, bet prekybos vietose
dažniausiai rasime tik pastarosios klasifikacijos gaminius. To priežastis – naujos technologijos
leidžia pagaminti vis kokybiškesnį laminatą ir pigiausio žemiausios atsparumo klasės laminato
poreikis nyksta.
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Raštai
Ne kiekvienas atskirs, ar patalpoje paklotas tikras medis, ar jį imituojantis laminatas. Kokybiškų
raštų pasirinkimas neapsiriboja vien tik medžio imitavimu – galima rasti plytelių, akmens, audinį ar
betoną imituojančių raštų. O ir raštas raštui nelygu. Aukštesnės klasės ir kainos laminato raštas
atkartoja kiekvieną medžio lentos griovelį ar šakelę taip, kad juos galima užčiuopti. Naujausios
technologijos sukuria trimatį (gilų) vaizdą. Medžio rievių natūralumo pojūtį sustiprina matinių ir
blizgančių paviršių derinimas. Be abejo, šie efektai brangina gaminį, bet vidutiniškai laminatas
gerokai pigesnis už natūralų medį. Pirmiausia dėl to, kad didžiąją laminato lentos dalį sudaro
presuotos medienos dulkės, gaminamos nenaudojant kokybiškos medienos. Norint pagaminti
egzotinės medienos išvaizdos laminuotas grindis, nereikalingas medienos transportavimas per pusę
pasaulio. Tiks vietinė žaliava, o įspaustas egzotinio medžio piešinys nesiskirs nuo tikrojo. Tikrų
tokių medžio lentų kaina būtų kosminė.

74 pav. Laminato minusai
Paklotas po laminatu
Paklotas po laminatu būtinas visada. Jis kompensuoja paviršiaus nelygumus, dalinai izoliuoja
garsą ir sulaiko nuo pagrindo sklindantį šaltį ir drėgmę. Pakloto storis gali būti nuo 1 iki 6 mm ar
net ir daugiau. Jų techninės charakteristikos ir kaina labai skiriasi. Geriausi iš jų, kainuojantys
keliolika litų – geras garso ir drėgmės izoliatorius, patys pigiausi dažniausiai savo savybes praranda
nesulaukę nė metų. Tada arba kaimynai skundžiasi dėl nuolatinio kaukšėjimo virš galvos arba
neaišku, ko imtis dėl grindų išsikraipymo. Jeigu pasirinkote paklotą, kuris nėra ir hidroizoliatorius,
po juo būtina pakloti drėgmę izoliuojančią plėvelę. Ji neleidžia iš pagrindo kylančiai drėgmei
susigerti į laminatą. Nemanykite, kad drėgmę išskiria tik naujai įrengtas pagrindas. Drėgmė
atsiranda ir senos statybos pastatuose. Hidroizoliacijos nereikia ant medinių ar medžio plokštės
pagrindo.
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Įrengimas
Laminatas – greitai klojama grindų danga. Nuolat tobulinami užraktai vis lengvina šį procesą.
Naujausios kartos jungtys, leidžia jungti po vieną lentą eilėje, kai tuo tarpu ankstesnieji leisdavo
surakinti tik visą eilę iš karto. Nepriklausomai nuo užrakto šį darbą gali atlikti ir vienas žmogus.
Paprastai laminatas pradedamas kloti nuo patalpos kampo. Klojimo kryptį galite rinktis pagal
norimą matyti rašto kryptį. Dažnai gamintojai rekomenduoja kloti laminato panelius išilgai
pagrindinio šviesos šaltinio. Taip mažiau pastebimos sujungimo siūlės. Klojant svarbu palikti tarpus
tarp laminato ir sienų bei visų pasitaikančių kliūčių (vamzdžių, kolonų). Jeigu patalpos didelės,
reikia palikti siūles išsiplėtimui kompensuoti. Paprastai tam tikslui naudojami jungiamieji
paguldytos H raidės formos profiliai.
http://www.iris.lt/prekes/laminatas/
2.12. MEDIENOS PLOKŠČIŲ ASORTIMENTAS IR SAVYBĖS

75 pav. Medienos plokščių klasifikavimas
Visos lakštinės (lakštų pavidalo) medienos medžiagos vadinamos medienos plokštėmis.
Pramonė gaminanti šią produkciją yra vadinama medienos plokščių pramone.
1. Lukštas – plona medienos plokštė, gauta drožimo ar pjovimo būdais, skirta baldų ir faneros
gamybai. Lukštas gaminamas iš alksnio, buko, beržo, ąžuolo, uosio, guobos, liepos, pušies,
maumedžio ir kedro.
Priklausomai nuo medienos kokybės, apdirbimo ir paskirties lukštas būna trijų rūšių:
● pirmosios,
● antrosios,
● trečiosios.
Faneros viršutiniai sluoksniai gaminami iš drožtinės faneros: ąžuolo, raudonmedžio, buko, klevo
arba kitos medienos rūšies, o vidiniai sluoksniai iš lukštinio lukšto – beržo, tropinės medienos.
2. Drožtinė fanera gaminama dviejų rūšių:
● I,
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● II.
Atsižvelgiant į klijų tipą faneros plokštės tinka naudoti sausose, drėgnose patalpose ar lauko
sąlygomis, o pagal paviršiaus apdailą – nešlifuotos, šlifuotos, gruntuotos ar apklijuotos įvairių
medžiagų plėvelėmis.
Drėgmei atsparios plokštės skirstomos į šias rūšis:
● B(1) – paviršius švarus, be šakų ir užtaisymų. Aukščiausios kokybės darbams (dažymui,
lakavimui).
● S(1) - paviršius švarus, be šakų ir užtaisymų.
● BB(II) - paviršius be šakų, šakos išpjaustytos ir įklijuoti užtaisymai.
● WG(III) - paviršius turi mažų šakų ir gali turėti užtaisymų.
Klijuota fanera – medienos plokštė, suklijuota keleto lukšto sluoksnių. Klijuota fanera vadinama
beržine, pušine, alksnine, klevo, kedro, liepos ir kt. fanera. Jeigu sluoksnių yra daugiau, tai
vadinama daugiasluoksne.
Jeigu klijuotos faneros sluoksniai daromi ne iš lukšto, o iš drožtinės faneros, tai vadiname
apdailine fanera. Jeigu viršutinis sluoksnis klijuojamas iš drožtinės faneros, tai tokia produkcija
vadinama dekoratyvine fanera.
Viršutiniai klijuotos faneros sluoksniai yra vadinami dangalais (būna geresnės kokybės).
Dangalai skirstomi:
● viršutinį,
● apatinį.
Priklausomai nuo išorinių medienos lakštų ir jų apdirbimo kokybės, plokštės skirstomos į rūšis:
● B (1) rūšis - paviršius švarus, be šakų ir užtaisymų.
● BB(II) rūšis - paviršius be šakų, šakos išpjaustytos ir įklijuoti užtaisymai.
● C(IV) rūšis – paviršius šakotas, galimi lukšto įplyšimai, šakų iškirtimai, įplyšimų
užtaisymai.
Visų rūšių, išskyrus IV rūšies, faneros paviršius gali būti: šlifuotas ir nešlifuotas.
3. MDP - medžio drožlių plokštės
Tai trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota medienos drožlių plokštė - aukščiausios kokybės žaliava
baldų gamyboje.
MDP plokštė gaminama karštai presuojant su klijais sumaišytus įvairius medienos smulkinius:
drožles, nedideles skiedras, plokšteles, pjuvenas ir kitas, smulkinių pavidalo medžiagas. Viršutinis
tokios plokštės sluoksnis – dekoratyvinis, padengtas specialia permatoma plėvele, suteikiančia
paviršiui stiprumo. Vėliau toks MDP plokštės gamybos procesas gali būti pratęsiamas, ant plėvelės
klijuojant laminato sluoksnį. Taip gaunama HPL medžio drožlių plokštė, dengta aukšto slėgio
laminatu. Renkantis stalviršius, reikia atkreipti dėmesį į plokštės tankį, laminato storį, jo atsparumą
braižymams, temperatūrų pokyčiams, drėgmei.
4. HPL - aukšto slėgio laminatas
Tokio tipo medžio drožlių plokštės yra itin tinkamos darbiniams paviršiams – iš jų dažnai
gaminami virtuviniai stalviršiai bei biurų stalai, tačiau jų pasirinkimo retumą nulemia gana aukšta
kaina. Vis gi, renkantis atsparumą ir praktiškumą – tai itin geras sprendimas.
HPL plokštės pasižymi dideliu atsparumu smūgiams, temperatūriniams pokyčiams, drėgmei ir
vandeniui, cheminėms medžiagoms, trinčiai, braižymui, buitiniams nešvarumams. Gaminius
dengtus šia plokšte lengva prižiūrėti ir valyti. Taip pat naudojama įrenginėjant grindis, sienas, durų
gamyboje ir kitoms statybos bei remonto reikmėms.
5. LMDP - laminuota medžio drožlių plokštė
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Šios plokštės yra gaminamos iš paprastos medienos drožlių plokštės (E-1 emisijos klasė). Karšto
preso pagalba abi pusės apklijuojamos laminatu - popieriumi, įmirkytu melamino derva.
Laminuotas LMDP paviršius tampa atsparus drėgmei ir aukštesnei temperatūrai.
LMDP paviršius gali būti lygus, matinis, medienos ar apelsino žievelės tekstūros gamintojai
suteikia platų pasirinkimą iš spalvų ir tekstūrų paletės.
6. MDF
Gaminama sausuoju būdu iš medienos plaušelių, surišamų vėlimo ir plokščio karštojo spaudimo
būdu, pridedant rišamųjų medžiagų, vėliau, gamybos proceso pabaigoje, kelis kartus lakuojama itin
atspariu išoriniam poveikiui, laku. Dažniausiai ji naudojama, prireikus spalvotų paviršių.
Vidutinio tankio plokštę lengva frezuoti, lengva dažyti, o kadangi nėra būtinybės klijuoti briaunų,
galima išgauti kreivalinijinius paviršius, palengvėja plastiškesnių baldų gamybos tempai. MDF
plokštė taip pat gali būti naudojama įrenginėjant grindis, sienas, gaminant duris ar kitoms remonto
ir statybos reikmėms.
7. Fanera
Ši plokštė klijuojama iš trijų ir daugiau atskirų 1.4 mm storio beržo faneros lakštų. Priklausomai
nuo išorinių medienos lakštų ir jų apdirbimo kokybės, plokštės skirstomos į rūšis, kurios lemia jų
kokybę ir tolimesnę jų panaudojimo sritį.
http://www.idejuparkas.lt/news/baldu-medziagiskumo-paslaptys
SAVIKONTROLĖS KLAUSIMAI
Medienos plokščių asortimentas ir savybės.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Išvardinkite medienos plokščių rūšis.
Kas yra lukštas ir iš ko jis gaminamas?
Kokių rūšių gaminamas lukštas ir drožtinė fanera?
Išvardykite faneros rūšis.
Koks gali būti plokštės paviršius?
Kokia orientuotų skiedrų (drožlių) plokštė?
Pagal kietumą kokios būna medienos plaušų plokštės?
Kokios būna, priklausomai nuo vartotojo reikalavimų, medienos plokštės?

2.13. PJAUTINĖS MEDIENOS LAIKYMO BŪDAI IR APSAUGOS PRIEMONĖS
 jautinės medienos puvinius sukelia įvairūs grybai. Jie sėkmingai vystosi esant nuo +10 iki
P
+ 48 °C temperatūrai, tačiau palankiausia grybų vystymuisi temperatūra yra nuo + 24 iki + 30 °C.
Esant žemesnei nei - 10 °C ir aukštesnei nei + 48 °C temperatūrai, grybų augimas bei vystymasis
sustoja, tačiau jie išlieka gyvi. Tik kai vėl susidaro palankios aplinkos sąlygos jų gyvybiniai
procesai atgyja. Tačiau medienoje, kurios drėgmė mažesnė nei 18-20 %, medieną pūdantys grybai
nei augti, nei vystytis negali. Todėl, norint sudaryti grybams nepalankias sąlygas, pjautinę medieną
reikia išdžiovinti iki 18-20 % (bei mažesnio) drėgnumo ir vienokiu ar kitokiu būdu ją apsaugoti nuo
kritulių.
Mediena džiovinama dviem būdais: atvirame ore (vadinamasis natūralus arba orinis
džiovinimas) ir įvairiose džiovinimo kamerose (dirbtinis džiovinimas). Džiovinimas bet kuriuo
būdu yra pagrįstas oro savybe sugerti drėgmę. Džiovinant dirbtiniu būdu, kad padidėtų oro drėgmės
imlumas, pakeliama jo temperatūra. Šiuo metu yra daug ir labai įvairių medienos dirbtinio
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džiovinimo įrengimų, kuriuose vidutinio storumo pjautinę medieną pakankamai gerai galima
išdžiovinti per 3-5 paras.
Natūralaus džiovinimo technologija yra pagrįsta taisyklingu pjautinės medienos sukrovimu.
Pirmiausia parinkta teritorija pjautinei medienai džiovinti padalijama į atskirus sklypus, skirtus
medienos rietuvėms sukrauti. Sklypai vienas nuo kito atskiriami pravažiuoti skirtais keliais. Tuose
sklypuose įrengiamos nuolatinės vietos arba pamatai iš išilginių sijų (14-20 cm storio tašų arba
rąstų), padėtų ant atramų. Taip siekiama džiovinamą medieną apsaugoti nuo grunto bei dirvožemio
drėgmės, taip pat užtikrinti geresnę oro cirkuliaciją. Rietuvės daromos ne mažesniu kaip 1,5 m
atstumu. Atstumas tarp išilginių sijų – 1-2 m, jų aukštis nuo žemės paviršiaus – 0,4-0,5 m.
Rietuvės būna su lotomis (tarp lentų eilių klojami intarpai (lotos)) ir apvalios (intarpais
klojamos tos pačios lentos). Kiekvienoje rietuvėje kraunamos vienodo storio bei pločio lentos ir, jei
galima, tos pačios kokybės ir rūšies medžių. Išpjautą medieną į rietuves reikia krauti nedelsiant,
geriausia tos pačios dienos ar pamainos metu. Storos lentos džiūsta lėčiau, todėl norint, kad oras
geriau prieitų, kartais išpjautos storos lentos į rietuves kraunamos briaunomis. Atstumas tarp lentų
eilėse, kraunant žiemą, turi būti 10-13 cm, o vasarą – 13-18 cm. Atstumas tarp intarpų plonesnėms
kaip 45 mm lentoms – ne didesnis kaip 1,8 m, o storesnėms kaip 45 mm lentoms – ne didesnis kaip
2,2 m. Intarpai dedami ties krovinio vietų sijomis, nes antraip lentos gali išlinkti, išsikreivinti arba
lūžti. Vertikaliai lentos kraunamos griežtai viena ant kitos, kad oras nuo rietuvės apačios laisvai
praeitų iki pat viršaus. Pjautinės medienos rietuvės nuo lietaus, sniego ir tiesioginių saulės spindulių
apdengiamos stogu, padarytu iš brokuotų lentų arba kitokių medžiagų. Išskirtinės vertės pjautinė
mediena paprastai džiovinama specialiose gerai įrengtose pastogėse.
Statinių konstrukcijoms (grindims, perdangoms, gegnėms ir panašiems tikslams) skirta mediena
profilaktiškai dar apdorojama ir cheminėmis apsaugos priemonėmis. Medienai apsaugoti nuo
puvinius sukeliančių grybų yra siūloma daug kompleksinių antiseptikų. Jie dažniausiai sudaryti iš
natrio fluorido, vario sulfato, boro rūgšties ir panašių cheminių medžiagų ar junginių.
Stipriausios apsauginės savybės būdingos tiems preparatams, kurių didžiąją dalį sudaro natrio
fluoridas ir boro rūgštis. Šie komponentai veikia sinergetiškai, t.y. papildo vienas kitą.
http://old.kmaik.lt/e-mokymas/misko_ligos/232813.html

76 pav. Malkinė mediena
Lentos, plonesnės negu 40 mm, vadinamos plonlentėmis, o storesnės negu 40 mm –
storlentėmis.
Tašas yra storesnė negu 100 mm storio ir pločio lenta. Jis gali būti dvišonis, trišonis, keturšonis ir
ketvirtinis. Dvišonis tašas yra apipjautas iš dviejų pusių, trišonis iš trijų, o keturšonis iš visų keturių
pusių. Ketvirtinis tašas - tai į keturias lygias dalis išilgai supjaustyto keturšonio tašo ketvirtadalis.
88

Kai kurie užsakovai pageidauja, kad sortimentuose metinės medžio rievės būtų perpjautos tik
statmenai, kad pjūvis eitų šerdies spinduliams artima kryptimi. Tokie sortimentai vadinami
spindulinio (radialinio) pjaustymo sortimentais.
Standartai nustato pjautinės medienos sortimentų matmenis bei jų derinius, šių matmenų
leistinus nuokrypius. Standartizuoti yra ir sortimentų matavimo, jų tūrio apskaičiavimo metodai.
Tokius standartus dabar turi ne visos, o tiktai kai kurios atskiros šalys, ypač tos, kuriose daug
gaminama ir naudojama pjautinės medienos. Europoje savitus pjautinės medienos standartus jau
daugelį metų deklaruoja Šiaurės šalys (Švedija, Suomija ir Norvegija), Vokietija ir Austrija bei
Rusija. Visai kitokie pjautinės medienos standartai ir net sortimentų matų vienetai galioja Šiaurės
Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje ir beveik visose angliškai kalbančiose šalyse. ES standartai
turėtų suvienodinti bent Europos šalių pjautinės medienos standartus. ES siūlo įvairias šios
produkcijos matmenų unifikacijas, tačiau kartu leidžia ir nacionalinę jų įvairovę. Lietuva dabar taip
pat yra paskelbusi savo pjautinės medienos skerspjūvių nacionalinę matmenų skalę.
Kiti ES standartai rekomenduoja spygliuočių medienos skerspjūvių matmenis, pjautinės
medienos matmenų nuokrypius atsižvelgiant į medienos drėgnumą. Antai esant 20 % drėgnumui,
pjautinės medienos sortimentų storio ir pločio matmenys iki 100 mm gali būti didesni 3 mm ir
mažesni 1 mm, o daugiau kaip 100 mm - didesni 4 mm ir mažesni 1 mm. Neigiamas ilgio matmens
nuokrypis visai neleidžiamas, o dėl teigiamo tariamasi pardavimo kontrakte. Jeigu medienos
drėgnumas yra didesnis negu 20 %, laikoma, kad drėgnumui padidėjus 1 %, medienos sortimento
storis ir plotis padidės 0,25 %. Jeigu sortimento drėgnumas mažesnis negu 20 %, drėgnumui
sumažėjus 1 %, sortimento storis ir plotis sumažės 0,25 %. Tokie vienodi nuokrypiai taikomi
visoms medžių rūšims. Apskaičiuojant pjautinės medienos tūrį, visuomet matuojamas sortimento
storis t plotis b ir ilgis l, kurie tokia tvarka ir įrašomi. Sortimento storis ir plotis matuojami bent
trijose vietose išilginei ašiai statmena kryptimi. Matavimo vietos turi būti švarios ir be defektų.
Užrašomas tik mažiausias dydis, išreiškiamas milimetrais vieno skaičiaus po kablelio tikslumu.
Šalia matmenų visuomet nurodomas tikrasis medienos drėgnumas.
Vieno sortimento (lentos, tašo) tūris V apskaičiuojamas pagal formulę:
V = t x b x l m3;
t - sortimento storis, m;
b - sortimento plotis, m;
l - sortimento ilgis, m.
Skaičiuojant tūrį, sortimento storis, plotis ir ilgis visuomet išreiškiami metrais ir jų
tūkstantosiomis dalimis. Apskaičiuotas tūris užrašomas kubiniais metrais ir jo tūkstantosiomis
dalimis. Sortimentų partijos tūris skaičiuojamas bazinio vieneto tūrį dauginant iš sortimentų
skaičiaus ir išreiškiamas taip pat kubiniais metrais ir jo tūkstantosiomis dalimis.
Atskirų šalių pjautinės medienos standartuose yra numatytas nevienodas kokybės klasių (rūšių)
skaičius, skirtingi jų pavadinimai. Tačiau visur galioja ta pati taisyklė, kad kokybės kriterijai yra tos
pačios medienos ydos (šakos, plyšiai, kreivumas ir kt.), panašus leistinas jų kiekis bei dydis. Šiaurės
mediena, priklausomai nuo leidžiamo ydų kiekio, gaminama septynių kokybės klasių (Al, A2, A3,
A4, B, C ir D).
Daugelį matomų prigimtinių medienos ydų (šakų, plyšių ir kt.) galima užtaisyti (užlopyti),
išpjaustyti ir taip pagerinti lentpjūvystės produkcijos kokybę. Ką tik išpjauta (žaliavinė) pjautinė
mediena būna dažnai nepakankamai tikslių matmenų. Jos matmenų tikslumą galima pagerinti tik
obliuojant po sortimentų džiovinimo. Todėl dauguma modernių lentpjūvystės įmonių dabar jau gali
visą savo produkciją išdžiovinti iki reikiamo sausumo, nuobliuoti iš visų pusių reikiamais profiliais,
užtaisyti ar visai išpjauti šakas, atpjauti ar pridurti pageidaujamą ilgį, suklijuoti sortimentus iš kelių
sluoksnių.
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77 pav. Medžių markiravimas
 edžiai markiruojami dažniausiai naudojant minėtus specialius žymeklius, bet kartais žymėms
M
palikti gali būti naudojamas ir kirvis arba raudoni dažai. „Dar atskirai gali būti žymimos plynų
kirtimų ribos. Šiais technikos laikais tereikia praeiti su GPS imtuvu ir pažymėti būsimos biržės
kampus, kurioje bus vykdomas plynas kirtimas. Tie kampai paskui sujungiami prakertant 1 metro
pločio spindžius. Pagal galiojančius bioįvairovės įstatymus, plyno kirtimo 1-ame ha, turi būti
palikta 10 stiprių sveikų medžių, kurie galėtų barstyti sėklas ir tapti prieglobsčiu paukščiams ir
kitiems miško gyventojams. Šie sėkliniai medžiai yra pažymimi raudonais dažais padarant lanką
krūtinės aukštyje. Lygiai taip pat žymimos ir kertinių miško buveinių ribos. Kertinės miško
buveinės, tai tarsi mikrorezervatai. Juose yra draudžiama bet kokia ūkinė veikla. Visa išpjauta
pjautinės medienos produkcija iškart rūšiuojama pagal matmenis ir kokybę, markiruojama,
kraunama į rietuves džiovinimui ir sandėliavimui, rišama į transportinius paketus pardavimui.
Pirkėjui pageidaujant pjautinė mediena privalo būti konservuojama. Priešingu atveju sortimentai
greitai deformuotųsi, suskiltų, pradėtų pelyti, pamėlynuotų.
Kryžius (arba „iksas“) rodo, kad medis yra priskiriamas malkinės medienos tipui, pusiau padarinė
mediena žymima ištisiniu brūkšniu, o padarinė – dviem ištisiniais brūkšniais.
https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/ka-reiskia-zenklai-ant-medziu.d?id=58908617

78 pav. Obliuotas tašas

79 pav. Gulekšniai „grindų lagės“

Terasinėms lentoms tvirtinti naudojami gulekšniai turi būti iš panašaus tankio medienos, atsparūs puviniui
ir gulekšnio storis ne mažesnis nei 2 lentos storiai.
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80 pav. Pjautinės medienos pavyzdžiai

81 pav. Grindų lentos

82. Klijuotos medienos sijos

Fanera. Plokštė, suklijuota iš kelių lukšto sluoksnių, keičiant medienos sluoksnių kryptį.

83 pav. Faneros pavyzdžiai

Papildoma literatūra:

Šiandieną dizaineriai fanerą panaudoja įvairiai: ne tik namų interjerams kurti, bet ir baldams, ir dekoro
elementams komponuoti. Lietuvoje šis medienos produktas plačiai naudojamas minkštųjų baldų
gamyboje – karkasams ir nedidelėms apdailos detalėms, kėdėms gaminti. Fanera puikiai tinka ir
kietųjų baldų gamybai. Faneros pjūvio vietose paliekamos atviros briaunos tampa puikia dekoro
detale.
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Išlukštentas beržas, bukas, alksnis, pušis, eglė, tuopa ar kitas medžio lukštas gali būti pritaikyti
faneros gamybai. Medienos struktūra geriausiai atsiskleidžia iš beržo lukšto pagamintoje faneroje.
Vienas ant kito priešinga tekstūros kryptimi klijuojami medžio sluoksniai sukuria itin tvirtą
pagrindą.
Interjero dizaineris, „Boleros Ltd“ įkūrėjas ir savininkas Mindaugas Žilionis vertina baldų iš faneros
patvarumą. „Kartais juokaudamas sakau, kad fanera turi plieno savybių. Šios medžiagos privalumas
tas, kad ji nėra tokia sunki ir brangi kaip metalas“, – teigia dizaineris.
Baldai iš faneros gali būti lenktų formų. Siekiant išgauti lenktas formas, faneros sluoksniai
klijuojami viena kryptimi. Dėl smarkiai ištobulėjusių aukštųjų technologijų atsiveria naujos,
neribotos faneros apdirbimo galimybės. Lazeriu ar specialiomis frezavimo staklėmis lenktos formos
faneroje graviruojami ornamentai, pjaustomi kiauraraščiai.
Apskritai fanera ne tik seniau buvo naudojama lėktuvams kurti ir karo aviacijoje: ir šiandieną be
jos neapsieina ultralengvų lėktuvų pramonė. Gaminami burlaiviai, apdailinamas laivų vidus,
medžiaga pritaikoma statant karkasinius bei skydinius namus. Faneros nepamainoma ir statybos
pramonėje formuojant gelžbetonio liejinius.
Rinkdamiesi baldus iš faneros, jūs gaunate išskirtinio dizaino gaminius, tarnausiančius ne vienus
metus. Negana to, pats gamybos procesas yra taupus – gaminant faneros medžiagą lapais, lieka
mažai nepanaudotų atraižų, optimali detalių išeiga. Toks gamybos procesas leidžia įsivyrauti
patraukliam kainos ir kokybės santykiui.
M. Žilionis pabrėžia, jog baldus iš faneros galima prižiūrėti patiems, namų sąlygomis. „Tereikia
paimti 220 ar 280 frakcijos šlifavimo popierių ar kempinėlę ir pašlifuoti – baldas vėl bus kaip
naujas.“
Visą fanerą galite lakuoti, beicuoti, alyvuoti ar dažyti: taip išryškinsite medienos paviršiaus
tekstūrą ir apsaugosite ją nuo tiesioginio aplinkos poveikio.
Negana to, dėl faneros šalta aplinka vizualiai tampa šiltesnė. Ji gali būti derinama su daugeliu kitų
medžiagų. Šiuolaikiniuose šiaurinių regionų interjeruose rastume nemažai faneros. Taip pat ja
mėgaujasi ir Tolimųjų Rytų gyventojai, ypač japonai: jie dažnai renkasi šią medžiagą kurdami
interjerus. Faneros grakštumas, paprastumas ir grynumas itin dera prie modernaus, minimalistinio
stiliaus.
Faneros gamyba yra ekologinė, nes mediena – atsinaujinantis išteklius: miškai atsodinami.
Klijai – kita faneros sudėtinė dalis, reguliariai tikrinami, ar atitinka privalomus kokybės
reikalavimus, ir nuolat tobulinami. Fanera, dėl savo tvirtumo atspari deformacijoms ir skilimams,
savo savybėmis pranoksta paprastą medieną.
Opal White (opalo balta) fanera – ypatinga. Ji atspari ultravioletiniams saulės spinduliams, tad
puikiai tinka sienų apdailai: viršutinis sluoksnis suteikia fanerai patvarumo, todėl ją lengva
prižiūrėti. Šios rūšies medžiaga atspari nestipriems smūgiams ir, laikui bėgant, nepraranda
dekoratyvinių savybių. Beržinė fanera itin tinka vidaus apdailai, nes sukuria saulėje nublukusio
medžio apdailos efektą. Medžio struktūrą apsaugo matinė permatoma plėvelės danga. Šią
ekologišką medžiagą ypač lengva valyti. Dažniausiai ji naudojama sporto salėms, viešiesiems
pastatams, pramoniniams objektams dekoruoti. Dizaineriai pradeda ją naudoti korpusinių baldų
gamyboje.
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84 pav. Faneros panaudojimas
http://www.interjeras.lt/naujiena/Dizaineris_ragina_prisiminti_fanera
Medžio anglis. Dalinio degimo būdu ar kaitinimu iš išorinių šaltinių karbonizuota mediena. Ji naudojama
kurui.

85 pav. Medžio anglis
Drožlės ir smulkiniai. Žaliavinė mediena, susmulkinta į mažas daleles produkcijos gamybos metu.
Naudojama plaušienos, drožlių ir plaušo plokščių gamybai, kurui.

86 pav. Medžio drožlių plokštė MDP 87 pav. Medžio drožlės

88 pav. Medžio smulkiniai

Medžio plaušas. Ypatingai smulkiai sutrintos medžio dalelės, kurios naudojamos plaušo plokštėms ar
apšiltinimo medžiagoms gaminti.
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89 pav. Medžio plaušo plokštė MPP

91 pav. Medžio plaušas

90 pav. Medžio plaušo vata

92 pav. Akustinės medžio drožlių plokštės

Medienos atliekos. Medienos kiekis, likęs medienos pramonėje ir dar nesusmulkintas į drožles ir
kapotinę. Tai lentpjūvės brokas, gaubtinės, nuopjovos, fanermedžių šerdys, faneros brokas,
pjuvenos, dailidžių ir stalių darbo brokas.

94

93 pav. Medžio atliekos
2.14. APDAILOS MEDŽIAGOS
2.14.1. DAŽAI IR LAKAI
Apdailos medžiagomis vadinamos medžiagos, statybinėms konstrukcijoms (sienoms, pertvaroms,
luboms, grindims) ir jų paviršiui suteikiančioms norimą estetinį vaizdą. Jos skirstomos į tris
grupes: skystąsias medžiagas, plėveles ir lakštus.

94 pav. Apdailos medžiagų klasifikacija

95 pav. Dažų klasifikacija
Plačiausiai taikomos skystosios apdailos medžiagos – įvairūs dažai ir lakai.
Dažai ir lakai – tai tokios medžiagos ir mišiniai, kurie užtepami plonu sluoksniu ant įvairių
konstrukcijų (medinių, metalinių, betoninių, tinkuotų) paviršiaus. Toks sluoksnis sukietėja ir tampa
kieta, stipriai su pagrindu sukibusia plėvele. Paviršiai dažomi, siekiant išgauti tam tikrą
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dekoratyvinį efektą, apsaugoti statybines konstrukcijas ir pastatų dalis nuo atmosferos veiksnių,
drėgmės, agresyviųjų dujų, skysčių, garų ir pan. bei pagerinti kai kurių patalpų sanitarines ir
higienos sąlygas.
Dažomosioms medžiagoms taip pat priklauso gruntai ir glaistai, kuriais paviršius išlyginamas
arba sutankinamas; rišamosios (klijinės) medžiagos spalvotiems milteliams surišti ir kietai plėvelei
sudaryti (lakai, klijai, pokostas ir kt.); pigmentai (dar vadinami sausaisiais dažais) – spalvotieji
milteliai dažų plėvelei nuspalvinti; dažai-pastos arba tirštųjų skysčių pavidalo mišiniai, kuriais
dažomi paviršiai.
Lakai naudojami paviršiams lakuoti ir kaip rišamoji medžiaga – dažams gaminti; pagalbinės
medžiagos: tirpikliai, skiedikliai (naudojami dažams ir lakams suskystinti); plaunamosios
medžiagos (seniems dažams nuplauti); paviršių šlifavimo medžiagos ir kt.
Dažai skirstomi į tokias pagrindines keturias grupes: vandeniniai, emulsiniai, polimeriniai ir
aliejiniai. Šiuo metu besiplečiančioje chemijos pramonėje sukurta daug įvairių tipų dažų, kurių
pagrindas yra įvairios organinės ir neorganinės kilmės medžiagos.
Viena iš seniausiai naudojamų dažų grupių yra vandeniniai dažai. Atsižvelgiant į rišamąją
medžiagą, vandeniniai dažai skirstomi: į klijinius, kazeininius, kalkinius, silikatinius, cementinius
ir polimercementinius. Klijiniai yra vieni iš pigiausiu dažu. Jie naudojami gyvenamųjų ir
visuomeninių pastatų vidiniams tinkuotiems paviršiams sausose patalpose dažyti.
Kazeininiai dažai, sudaryti iš kazeino, šarmo, kalkių ir antiseptiko (fenolio), praskiedžiami
vandeniu. Kazeininiai dažai naudojami gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų vidaus apdailai,
tinkuotiems fasadams ir mūriniams bei betoniniams paviršiams dažyti.
Kalkiniai dažai gaminami iš orinių arba hidraulinių kalkių. Jie paprastai naudojami tinkuotiems
fasadams ir įvairiems plytiniams, akmeniniams, betoniniams ir tinkuotiems paviršiams dažyti.
Silikatiniai dažai gaminami iš šarmams atsparių pigmentų, užpildų ir skystojo kalio stiklo.
Sukietėjęs silikatinių dažų sluoksnelis yra atsparus tirpikliams, stiprus, gražus ir patvarus
atmosferiniams veiksniams. Silikatiniai dažai naudojami fasadams (tinkuotiems, betoniniams,
mūriniams, asbocementiniams), laiptinėms, koridoriams, virtuvėms.
Cementiniai dažai gaminami iš spalvotųjų cementų, su kalkių, kalcio chlorido, kalcio stearato,
smulkaus asbesto ir smėlio priedų. Jais dažomi betoniniai, plytiniai, tinkuoti fasadai ir vidinės
drėgnos patalpos; nerekomenduojama jais dažyti organinių ir labai tankių medžiagų (metalo, stiklo,
tankiojo betono).
Polimercementiniai dažai gaminami praskiedžiant sausus cementinius dažus nedidelės
koncentracijos sintetinių polimerų emulsija. Jie gerai sukimba su paviršiumi, yra atsparūs
atmosferos veiksniams, patvarūs, elastingi ir kietėja sausoje aplinkoje. Paprastai naudojamos
polivinilacetatinės ir perchlorvinilinės emulsijos. Polivinilacetatinius cementinius dažus galima
naudoti ir vidaus darbams.
Emulsinių dažų grupei priklauso šie plačiausiai naudojami dažai: polivinilacetatiniai emulsiniai
dažai, kurie naudojami vidaus ir išorės tinkui, betonui, kartonui ir medienai dažyti. Jie gerai
prilimpa prie paviršių, nepavojingi dažant, higieniški, nes neturi nuodingų tirpiklių;
stirolbutadieniniai emulsiniai dažai, kuriais dažomos įvairios vidinės ir nesvarbios išorinės
konstrukcijos; akriliniai emulsiniai dažai, kurių danga atspari atmosferos veiksniams, silpnoms
rūgštims ir šarmams, yra ilgaamžė, atspari mechaniniams veiksniams, plovimo priemonėms ir
mineralinėms alyvoms.
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Akriliniais emulsiniais dažais galima dažyti įvairias vidines ir išorines konstrukcijas (betonines,
plytines, tinkuotas, medines, metalines). Tai vieni kokybiškiausių emulsinių dažų.
Polimeriniai dažai dar yra vadinami emaliniais dažais. Jų yra labai daug rūšių. Jie gaminami
trinant pigmentus su įvairiais lakais ir gaunamas tinkamos dažyti suspensijos. Jos būna atsparios
šviesai, pakankamai stiprios ir atsparios aplinkos veiksniams. Emalis greit sukietėja, o sukietėjusi
danga būna stipri, lygi, glotni ir blizganti, t.y. panaši į emalį.
Dažniausiai jų gamybos pagrindinė žaliava yra alkidinės, epoksidinės ir karbamidinės dervos ir
yra šių rūšių:
● bendrosios paskirties gliftaliniai emaliniai dažai, naudojami dažyti įvairiems patalpų vidaus
paviršiams, kurių neveikia vanduo ir tirpikliai;
● gliftalinis emalis, atsparus vandeniui ir atmosferos veiksniams, tačiau jį nerekomenduojama
naudoti išorės darbams. Be to, jis neatsparus šarmams. Šis emalis naudojamas metaliniams
ir kitokiems paviršiams dažyti;
● pentaftaliniai emaliniai dažai yra su pentaftaliniu laku trintų pigmentų suspensija su sikatyvo
ir tirpiklio priedu. Prieš naudojant jie praskiedžiami solventu, vaitspiritu, terpentinu. Šie
dažai mažiau nuodingi, stipresni ir atsparesni vandeniui. Išoriniams mediniams ir
metaliniams paviršiams dažyti gaminami specialus pentaftaliniai emaliniai dažai;
● nitrogliftaliniai emaliniai dažai yra nitroceliuliozės ir gliftalinio polimero tirpalas
organiniuose tirpikliuose, į kuriuos primaišyta plastifikatų ir pigmentų. Jais dažomi tokie
mediniai ir metaliniai vidaus ir išorės paviršiai, kuriems nebūtina ypatingai dekoratyvi
apdaila;
● alkidostiroliniai emaliniai dažai, kurie atsparūs vandeniui ir labai atsparūs agresyviajai
cheminei aplinkai; sukietėjęs sluoksnelis kietas, blizga. Jais dažomos sienos, langai, durys,
lubos, virtuvių baldai, radiatoriai, tinkuoti ir kitokie paviršiai, kuriu neveikia atmosferos
veiksniai;
● alkidinis emalis grindims – tai trintų pigmentų suspensija aliejiniame lake su sikatyvo ir
tirpiklių priedų. Emalis yra geltonos, šviesiai rudos spalvos. Tirštas emalis praskiedžiamas
terpentinu. Šis emalis yra gana atsparus vandeniui, o jo sukietėjęs sluoksnelis mažai dilus.
Jais dažomos medinės grindys;
● nitroemaliai – tai nitroceliuliozės ir dervos tirpalas lakiuosiuose organiniuose tirpikliuose su
pigmentų ir plastifikatų priedu. Jais gruntuojamos patalpų viduje esančios metalinės ir
medinės konstrukcijos;
● tilceliulioziniai emaliniai dažai – tai etilceliuliozės ir dervos tirpalas lakiųjų organinių
tirpiklių mišinyje, į kurį pridedama pigmentų ir plastifikatų. Jais dažomi tie mediniai ir
metaliniai paviršiai, kuriu neveikia atmosferos veiksniai. Etilceliulioziniai emaliai greit
kietėja, ir gaunami labai švelnūs tonai, sunkiai išgaunami kitokiais dažais;
● epoksidiniai emaliniai dažai – tai pigmentų suspensija epoksidiniame lake. Jie atsparūs
šilumai, atmosferos veiksniams ir rūgštims. Jais dažomos metalinės konstrukcijos, kurios
eksploatuojamos drėgnose patalpose, taip pat dažomos išorinės metalinės, medinės ir kitos
konstrukcijos. Jie naudojami ir antikorozinei dangai sudaryti.
Nemažą ir seniai naudojamų dažų grupę sudaro aliejiniai dažai. Aliejiniai dažai – tai pigmentų,
pokosto ir priedų mišinys. Aliejiniai dažai gaminami kruopščiai trinant pigmentus ir užpildus su
nedideliu kiekiu natūralaus pokosto ir pridedant skiediklių bei sikatyvų.
Aliejiniais dažais nudažytas paviršius gali būti blizgantis arba matinis. Blizgantis paviršius
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gaunamas praskiedus tirštus dažus pokostu, o matinis – praskiedus mažesnį kiekį pokosto su
tirpiklių priedu. Gaminant matinius dažus, galima įmaišyti vaško arba parafino. Matiniai dažai
gaminami statybos aikštelėje.
Aliejiniai dažai naudojami plieninėms konstrukcijoms apsaugoti nuo korozijos, jais dažomi langų
rišiniai ir tie mediniai elementai bei paviršiai, kurie dažnai plaunami bei trinami (pavyzdžiui,
grindys ir pan.).
2.14.2. RITININĖS IR LAKŠTINĖS APDAILOS MEDŽIAGOS
Sienų ir kartais lubų apdailai dabar plačiai naudojami įvairūs ploni apmušalai, kurių pagrindu yra
popierius ar įvairūs audiniai. Jų paviršiuje būna išspausdintas vienos ar kelių spalvų piešinys. Jų
yra įvairių rūšių, besiskiriančių medžiagos tipų (popierius, audinys, polimerinė plėvelė), gamybos
būdų bei naudojimo sritimi. Pagal gamybos būdą ir naudojimo sritį jie yra: negruntuoti (piešinys
išspausdintas negruntuotame paviršiuje), paprastai dažyti, gruntuoti foniniai, plaunamieji,
reljefiniai.
Kai pagrindas yra audinys, jie gali būti natūralūs ir sintetiniai.
Grindų apdailai yra naudojama ruloninė medžiaga – linoleumas, kuris gaminamas vienspalvis ir
raštuotas. Būna vienasluoksnis ir sluoksniuotas, su audinio (arba plono veltinio sluoksniu) pagrindu
ir be jokio pagrindo. Pagrindinio dengiamojo, taip pat ir visų sluoksnių rišamoji medžiaga yra iš
įvairių plastmasių.
Lakštinės apdailos medžiagos yra įvairios: natūralios medienos lentelės (dailylentės),
naudojamos vidaus ir išorės apdailai, medienos pluošto plokštės, įvairios keraminės ir polimerinės
plytelės ir kitokie lakštiniai dirbiniai, pagaminti iš organinės ir neorganinės kilmės žaliavų.
2.14.3. PAGALBINĖS APDAILOS MEDŽIAGOS
Atliekant dažymo darbus, taip pat naudojant apdailai kai kurias ritinines arba lakštines medžiagas
yra reikalingos pagalbinės medžiagos. Tokios pagalbinės medžiagos yra: glaistai, gruntai,
skiedikliai, tirpikliai, sikatyvai, plovimo medžiagos, paviršiu šlifavimo medžiagos, klijai ir kt.
Glaistas yra tiršta, plastiškos masės pavidalo medžiaga, kuri naudojama paviršių nelygumams
išlyginti ir plyšiams užtaisyti. Glaistai gaminami iš rišamosios medžiagos, užpildo (dažniausiai
kreidos, kurį sudaro didžiąją glaisto dalį) ir priedų.
Rišamoji medžiaga parenkama, atsižvelgiant į tai, kokiais dažais numatoma dažyti išlygintus
paviršius. Pavyzdžiui, jeigu paviršius bus dažomas klijiniais dažais, naudojamas klijinis glaistas;
dažant aliejiniais arba emaliniais dažais – klijų–pokosto, pusiau aliejinis ir aliejiniai glaistai; dažant
perchlorviniliniais dažais – glaistoma perchlorviniliniu glaistu ir kt.
Apdailos darbams naudojamas specialus mišinys – gruntas, pagamintas iš pigmentų, užpildų ir
rišamosios medžiagos. Gruntai naudojami dažomųjų paviršių poringumui sumažinti (mažiau
sunaudojama dažų, o dažų sluoksnis ir spalva būna vienodesni), metalinių paviršių antikorozinei
apsaugai sustiprinti.
Atsižvelgiant į dažymo rūšį, gruntai parenkami pagal dažomo paviršiaus medžiagą, norima gauti
atsparumą poveikiams ir įsigeriamumą bei dažų rūšį.
Dažai, lakai ir gruntas skiedžiami skiedikliais. Jų yra įvairių tipų. Tai terpentinas, paprastas
žibalas, ksilolas, įvairių markių specialūs tirpikliai ir skiedikliai, vaitspiritas.
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Ritininės ir lakštinės medžiagos prie apdailinamojo paviršiaus dažniausiai yra tvirtinamos klijais.
Kaip ir apdailos medžiagų, taip ir klijų įvairovė yra labai didelė.
2.14.4. MEDŽIO KLIJAI IR JŲ RŪŠYS
1. Gyvulinės kilmės, kazeino klijai, karbamidiniai klijai, fenolinai klijai,
formaldehidinės dervos, dispersiniai klijai, epoksidiniai klijai.
2. Karbamidiniai klijai – jie gerai sulimpa, atsparūs vandeniui, bespalviai.
Fenolinai klijai – siūlės stiprios, gerai atlaiko vandens ir šilumos poveikius.
Formaldehidinės dervos.
Dispersiniai klijai – tai klijuojančios emulsijos. Labiausiai paplitę „Lipalo“ klijai.
Epoksidiniai klijai – jais klijuojama 150 – 2000C.
3. Baltyminės kilmės klijai yra gaminami iš gyvūnų audinių, turinčių kolageno: kaulų,
odos, žuvų pūslių, kremzlių.
4. Dispersinių klijų gera savybė yra tai, kad šių klijų siūlė yra elastingenė ir
ilgaamžiškesnė nei klijų turinčių savyje skiediklių.
Klijai skiediklių pagrindu yra tinkami beveik visoms žinomoms medinėms dangoms
klijuoti. Jie greitai džiūsta. Blogiausia šių klijų savybė yra tai, kad šių klijų
skiedikliai, yra organiniai alkoholio ar eterio junginiai. Dirbant su šiais klijais, ir
garuojant skiedikliui išsiskiria garai kurie yra kenksmingi.
Ms polimeriniai klijai pasižymi geru stabilumu UV spinduliams ir drėgmės bei
aplinkos sąlygų kaitai, tinkamumas visiems pagrindams, didelis elastingumas prie
visų temperatūrų, greitas džiūvimas. Tačiau šie klijai yra brangus.
Poliuretaninai klijai. Poliuretanas – labai atspari medžiaga, priklausomai nuo dervų
mišinio ir naudojamo kietiklio galima pagaminti klijus kurie bus labai elastingi, bet
ne tokie tvirti ar mažiau elastingus, bet labai tvirtus ir atsparius klijus.
5. Pagal gavimo būdą (tik sintetiniams klijams), pagal atsparumą šilumai, pagal
atsparumą drėgmei, pagal išorinį vaizdą.
2.15. MEDIENOS TVIRTINIMO ELEMENTAI, TVIRTINIMO BŪDAI

96 pav. Medienos tvirtinimo elementai
Medienos tvirtinimo gaminių asortimentas nuolat vis didėja, jis vis papildomas ir tobulinamasi.
Konstruktoriai atranda vis naujų tvirtinimo mechanizmų bei principų, kuria naujas sujungimo dalis
bei naujausias technologijas, padedančias tvirtinimo detalėms išlikti kuo ilgaamžiškesnėmis.
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Milžiniškame metalo gaminių asortimente nepasiklysti kartais sunku ne tik mėgėjui, bet ir
patyrusiam profesionalui. Tačiau planuojant bei realizuojant įvairius statybos bei remonto planus,
vertėtų orientuotis didžiuliame tvirtinimo gaminių sąraše. Tai ne juokas - nuo 0,5 iki 10 proc. visų
medienos darbų kainos tenka tvirtinimo detalėms. Darbų sėkmė priklauso nuo teisingo tvirtinimo
detalių pasirinkimo.
Visą medienos tvirtinimo gaminių asortimentą galima suskirstyti:
a) pagal jų pritaikymo sritį,
b) pagal jiems skirtų krūvių dydžius arba pagal siauresnes charakteristikas: iš kokių medžiagų jie
pagaminti, pagal sriegio buvimą (arba nebuvimą), formą.
2.15.1. MEDIENOS TVIRTINIMO ELEMENTŲ SKIRSTYMAS
Lauke ar viduje.
Tvirtinimo elementą lauke veikia korozija, todėl laukui naudojami tvirtinimo elementai atsparūs
išoriniams veiksniams. Dažniausiai naudojama apsauga nuo korozijos - cinkavimas. Apsauginis
cinko padengimas būna dviejų rūšių: karšto cinko (sluoksnio storis 50-150 mikronų) bei elektrinio
cinkavimo (sluoksnio storis 5-35 mikronai). Tačiau, jeigu tvirtinimo elementų kokybė labai svarbi,
dažniau naudojami nerūdijančio plieno gaminiai, tačiau jie brangesni.
Cinkas geležiai yra anodas , kas susidariusioje galvaninėje poroje priveda prie cinko nykimo
išsaugant pagrindinį metalą. Cinko nykimas daugiausiai susijęs su eksploatacijos sąlygomis ir
sudaro apie 1,0 - 1,5 mk per metus neagresyvioje aplinkoje ir 6-8 mk pramoninėje aplinkoje.
Atitinkamai renkantis tvirtinimo elementus reikia į tai atsižvelgti:
Gaminiams esantiems šildomose patalpose cinko storis nuo 5 µ.
Gaminiams kurie bus naudojami esant drėgnam tačiau neužterštam orui nuo 15 µ.
Gaminiai, kurie bus naudojami drėgname ore, pramoninėje aplinkoje nuo 30 µ.
Antikorozinis cinko stabilumas gali būti didinamas apdorojant gaminį chromo rūgšties tirpalu.
Tokios apsauginės pievelės neįmanoma net nubrozdinti. Šitaip padengti gaminiai vadinami
„geltonai pasivuotais". Šis padengimas pasižymi geromis antikorozinėmis savybėmis ir padidina
lakų ir dažų lipnumą. Plėvelės kokybė nustatoma vizualiai, spalva keičiasi nuo šviesiai geltono iki
rožinio ir violetinio. Ruda plėvelės spalva rodo nekokybišką padengimą.
Krūviai
Nagrinėjant šią charakteristiką, tai dauguma tvirtinimo elementų skiriasi krūvio dydžiu bei
porūšiu: krūvio dydis tvirtinimo elementui - tai svoris, kurį gaminys privalės „išlaikyti". Krūvis
laikui bėgant gali keistis arba ne (statinis arba dinaminis krūvis), krūvis gali būti skirtingų krypčių
(išilgai nukreiptas - plėšiantis krūvis, skersinis krūvis - nupjaunantis, kampinis krūvis - tai skersinis
ir išilgtasis krūviai kartu). Priklausomai nuo išilgojo krūvio pasirenkamas tvirtinimo tipas:
naudojamasi trintimi ar vidine atrama.
Dekoratyvumas
Dažnai pasitaiko, kad tvirtinimo elemento detalė būna matomose vietose. Dekoratyvinės dangos,
gaminiams suteikia gražesnės išvaizdos. Tam naudojami varis, nikelis, bei chromas. Jeigu gaminius
planuojama lakuoti ar dažyti, rekomenduojama naudoti fosforu padengtus tvirtinimo gaminius.
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2.15.2. TVIRTINIMO ELEMENTAI
Medienos tvirtinimo elementų įvairovė yra labai didelė: tai ir įprastos vinys, medsraigčiai, varžtai,
srieginiai strypai, kampuočiai, klijai, anketinė masė ir skystos vinys.
Vinys
Vinis – sutvirtinimui skirtas strypelis (paprastai metalinis), kurio vienas galas paprastai smailus, o
kitas paprastai bukas ir turi galvutę. Vinies galvutė – praplatėjęs galas, skirtas kalimui ir ištraukimui
suimant replėmis ar užkabinant viniatraukiu. Vinys paprastai daromos iš plieno, bet būna vinių ir iš
nerūdijančio plieno, žalvarinių, aliumininių. Įkalta vinis laikosi dėl trinties į medžiagą, į kurią įkalta,
ir dėl didelio šlyties stiprio.

97. Vinys
Vinis - paprasčiausias ir vienas pigiausių bei praktiškiausių stalių ir dailidžių naudojamų
tvirtinimo elementų. Nuo XIX a. pradžios vinys gaminamos specialiomis mašinomis (iki tol jas
rankiniu būdu kaldavo kalviai). Vinys gaminamos iš valcuotos vielos, supjaustomos pagal reikiamą
ilgį ir formuojamas galvutė. Tuo pačiu metu formuojamas vinies smaigalys. Priklausomai nuo tipo,
vinių gamybai naudojama viela gali būti ir plieninė, cinkuota. Naudojamos ir vinys iš nerūdijančio
plieno, o paveikslų rėmams, baldams ir interjero detalėms gaminamos vinys su dekoratyviomis
galvutėmis.  Vinys parduodamos supakuotos pagal svorį arba vienetais. Ženklinimas ant pakuotės
paprastai nurodo vinių dydį. Pavyzdžiui, užrašas ant pakuotės «38/100» reiškia, kad vinys yras 3,8
mm skersmens, o jų ilgis - 100 milimetrų.
Tačiau vinies dydis ir medžiaga, iš kurios ji pagaminta, dar galutinai nenusako jos tipo.
2.15.3. PAGRINDINIAI VINIŲ TIPAI IR PANAUDOJIMO SRITYS:
 inys statybinės (lygios, juodos) - medienos jungimai, be didelių mechaninių apkrovų, mažo
V
išorinio poveikio zonose.

98 pav. Ankeriai,

Pasagvinė

Ankeriai skirti medžiagoms ir įrenginiams tvirtinti prie betono, akmens, plytų mūro, akytbetonio,
medžio, gipso blokelių skirti įvairios konstrukcijos, tvirtinimo būdo, ..

101

99 nuotr. Visi vinių tipai:
Vinių rūšys:
Be paprastų apvalaus skerspjūvio vinių su paprasta plokščia galvute įvairiems darbams naudojamos
ir kitokios vinys.
● dantytoji vinis – vinis, kurios strypelis turi simetriškai ar asimetriškai išsidėsčiusių dantukų
ir įdubų.
● įvijinė vinis – vinis, kurios strypelis vienoje dalyje yra plokščio skerspjūvio ir suktas, todėl
sudaro sriegiškus vijas, kurios padidina pasipriešinimą ištraukimui.
● sraigtinė vinis – vinis, kurios įvijinės dalies vijos kilimo kampas yra vidutinis, o vijos plotis
apytikriai lygus griovelio pločiui
● suktoji vinis – vinis, kurios strypelis kvadratinio skerspjūvio ir susuktas, todėl sudaro
spirališkas įvijas.
● užlenkiamoji vinis – vinis, kurios konstrukcija pritaikyta įkalus taip užlenkti, kad jos
smaigalys įsmigtų atgal.
● vinis su pertraukta įvija– vinis, kurios strypelis turi įvijas, tačiau įvijinė dalis turi zoną be
įvijos, kuri gali būti apvyniota viela arba plastiko juostele.
● vinis su žiediniais rantais – vinis, kurios strypelio dalyje daug žiediškai įvalcuotų rantų.
99 pav. Vinių tipai:
1. Vinys padidinta galva - plokštinių medžiagų tvirtinimas (fanera, ruberoidas);
2. Vinys statybinės, cinkuotos;
3. Vinys maža galvute - dekoratyvinis tvirtinimas (dailylentės);
4. Patetinės vinys (kaip iš 6, tik dydis kitas, gal ir gamintojai skirtingi);
5. Vinys rievėtos - sujungimai metalas medis, didelės mechaninės apkrovos;
6. Paletinės vinys. Būtų keista, jei šiuolaikinės technologijos nebūtų pritaikytos ir šioje srityje;
7. Vinys statybinės (lygios, juodos) - medienos jungimai, be didelių mechaninių apkrovų,
mažo išorinio poveikio zonose;
8. Vinys sraigtinės - grindinių lentų tvirtinimui;
9. Vinis su plačia galvute skirta įvairių plokščių medžiagų (pvz., šiferio arba ruberoido)
tvirtinimui, todėl jas dar vadina šiferinėmis arba stogvinėmis.
Vinys paprastai įkalamos plaktuku smogiant į galvutę, kad smūgio kryptis sutaptų su vinies
išilgine ašimi. Jei smūgis įstrižas, vinis gali sulinkti ar visiškai užlinkti. Kartais vinių galvutės
specialiai užlenkiamos (pvz., jei vinys yra per ilgos, ir sukalant visą vinį jos smaigalys pasirodytų
kitoje lentos pusėje). Kur kas dažniau užlenkiamas vinies smailusis galas, tai ne tik apsaugo nuo
sužeidimų užkliuvus už kyšančio vinies smaigalio, bet kartu vinis tvirčiau laiko tai, kas prikalta.
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Neretai vinies smailusis galas pradžioje užlenkiamas L raidės forma, po to užlenktas galas taip
užlenkiamas, kad smaigalys sulįstų į lentą sudarydamas U formos „posūkį".
Jei vinis gana stora, neretai prieš tai jai išgręžiama skylė siekiant išvengti medienos skilimo.
Angos turi būti mažesnės už vinių skersmenį. Šis būdas turi dar vieną privalumą - galima sumažinti
medienos storį, o tai padeda sutaupyti medžiagų. Sujungimai per vieną pjūvį naudojami, jei tašelį
(siją) veikia gniuždymas arba tempimas.
2.15.4. KABĖS, KABLIAI
 abės, kartu su vinimis, turi platų panaudojimo spektrą pačiose įvairiausiose srityse. П formos
K
kabė pagal medžiagos tvirtinimo stiprumą faktiškai prilygsta dviems vinims ir net pranoksta jas,
naudojant su tam tikromis medžiagomis, pvz., audiniu arba fanera.
Kabės įkalamos tik specialiomis mašinomis: tiek elektrinėmis, tiek ir dirbančiomis suslėgtu oru.
Kabės pirmiausia sutvirtintos į apkabas, kurios užtaisomos į mašinos dėtuvę.
Yra daug sąvaržų rūšių ir dydžių, priklausomai nuo jų paskirties. Siauros kabės naudojamos
medienos plokščių ir dangų tvirtinimui, plačios - plonesnėms medžiagoms. Kuo plonesnė medžiaga,
tuo platesnė kabė jos tvirtinimui.
100 pav. Tvirtinimo kabliai
2.15.5. MEDSRAIGČIAI

101 pav. Medsraigčiai
 edsraigčių privalumas sujungiant dalis ir tvirtinant medžiagas tas, kad medsraigtis iš pradžių
M
sukuria tvirtesnį ryšį. Tačiau tuo medsraigčių privalumai nesibaigia. Juos lengva išsukti, ir laiko tam
sugaištama kelis kartus mažiau nei traukiant vinis ar kabę. Būtent todėl medsraigčiai naudojami ten,
kur tikėtinas dalių ar dangų išmontavimas.
Medsraigčiai medžiui paprastai gaminami iš minkštųjų plieno rūšių, jie dažnai cinkuoti, siekiant
išvengti korozijos.
Medsraigčiai medžiui, kaip ir vinys, yra skirtingo ilgio ir storio, taip pat turi atitinkamus žymenis.
Medsraigčio ilgis matuojamas milimetrais nuo galo iki vietos, kuri lieka ant paviršiaus visiškai
įsukus.
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102 pav. Sraigtai turi įvairių formų galvutes:
Plokščias su vidiniu šešiakampiu (sraigtai, baldiniai, su vidiniu šešiakampiu, cinkuotas);
Plokščias pusapvalis, cinkuotas;
Trikampis su žvaigždiniu įsukimu (sraigtai, DIN7985, cinkuoti);
Varžtai su šešiakampe galvute DIN933, cinkuoti;
Trikampis su šešiakampiu įsukimu (varžtai su pusapvale galvute, DIN607cinkuoti; jeigu po
galvute kvadratas, tai DIN603);
6. Trikampis su žvaigždiniu įsukimu;
7. Plokščias apvalia galvute;
8. Plokščias su šešiakampe galvute (didelėms apkrovoms).

1.
2.
3.
4.
5.

2.15.6. KAIŠČIAI
Kaištis, pagamintas iš kietos medienos arba metalo, naudojamas plokščių detalių sujungimui
tarpusavyje.

Nailoninis kaištis
Metaliniai kaiščiai turi dyglius, kurie užveržiant įsiskverbia į medienos struktūrą ir neleidžia
detalėms pajudėti pagal ašį.
Kaiščiai gali būti įvairių formų - apvalios, žiedo, stačiakampio formos, su dygliais arba be,
reikalaujantys išankstinio frezavimo arba naudojami be jo. Neretai kaiščiai naudojami ten, kur
būtina sujungti medinę detalę su ne medinėmis dalimis.
Svarbus elementas sujungiant medines dalis - strypinis (šerdinis) medinis kaištis. Paprastai šie
kaiščiai iš anksto sutepami klijais (dėl tvirtesnio sujungimo) arba papildomi kitos rūšies jungtimis.
2.15.7. PLOKŠTĖS, KAMPUČIAI, SUJUNGIMAI, ATRAMOS
Dar vienas svarbus medienos detalių sujungimo elementas - plieninės plokštelės ir plokštės. Plieno
plokštelės gaminamos su paruoštomis angomis ir be jų.
Medinių detalių sujungimas plieninėmis plokštelėmis gali būti atliekamas tiek varžtais, tiek ir
vinimis.
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1.
2.
3.
4.
5.

Plokšti sujungimai
Kampainiai montažui
Kampainiai montažui su standumo briauna
Gegnių, sijų sujungimai
Sijų atramos

103 pav. Nesutvirtintas kamputis; 104 pav. Sustiprintas kamputis; 105 pav. Gegnių tvirtinimo
elementai
2.15.8. SUJUNGIMAS KAIŠČIAIS IR VARŽTAIS
Sujungimų naudojant kaiščius ir varžtus privalumas yra tas, kad šie jungimai yra atsparūs
lenkimui. Dažniausiai naudojami varžtai su veržlėmis (ir įprastomis, ir su įleidžiamomis
galvutėmis). Taip pat naudojamos poveržlės - tam, kad būtų išvengta varžtų galvučių sulindimo į
medį užveržiant ir eksploatacijos metu.
Skylių diametras sujungimams varžtais ir kaiščiais turi būti didesnis nei varžto skersmuo ne
daugiau kaip 1 mm. Varžto suveržimas turi būti stiprus ir tvirtas. Laikui bėgant, mediena džiūna ir
varžtai gali išklibti. Į šį momentą turi būti atsižvelgiama surinkimo metu, taip pat turi būti numatyta
galimybė visų varžtinių sujunginių paveržimui.

106 pav. Visi varžtų tipai: veržlės, poveržlės,
1.Raktais įsukami varžtai (1,3)
2. Baldiniai varžtai
3. Raktais įsukami varžtai (1,3)
4. Šešiakampiu raktu įsukamas varžtas
5. Įkalami varžtai su keturkampiu galu
Veržlės, poveržlės
4.1 įkalama (baldinė veržlė) - veržlės ART 88108, kalamos, cinkuotos;
4.2 metalinė įvorė su sriegiu, cinkuota (skirta medienai);
4.3 veržlė DIN934, cinkuota;
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5. poveržlė DIN9021, cinkuota;
5.1 poveržlė DIN127, cinkuota (spyruoklinė.
Strypai: a) srieginiai strypai; b) trapeciniai strypai; c) smeigės (išsiaiškinti, ar tas pats, kas kabės)

III SKYRIUS. MEDŽIAGOS, NAUDOJAMOS BALDŲ GAMYBOJE
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3.1. STIKLAS IR JO GAMINIAI
Stiklas yra amorfinė (ne kristalinė) medžiaga. Tai, skaidri medžiaga, pasižyminti gana geromis
optinėmis savybėmis ir dažniausiai yra laidi visai matomo spektro šviesai ir daliai UV ir spindulių
spektro (priklausomai nuo stiklo tipo jis gali būti nelaidus UV spinduliams ir pan.) Šiais laikais
stiklas naudojamas daugelyje sričių, pradedant langų stiklais ir baigiant stikliniais buteliais ar meno
dirbiniais. Taip pat reiktų nepamiršti ir akinių, kurie gaminami naudojant stiklą arba jo atmainas
(silikatinis stiklas, borosilikatinis stiklas, akrilo stiklas, aliuminio oksido nitritas ir t t.).
Paprasčiausios sudėties yra kvarcinis stiklas, kurį sudaro silicio oksidas SiO2, gaunamas išlydžius
kristalinį kvarcą. Kvarcinio stiklo gamyba yra sudėtinga, naudojamos žaliavos: kvarcinis smėlis
(SiO2); soda ( Na2CO3); potašas (K2CO3); kalkės (CaO); dolomitas (CaCO3; MgCO3); natrio sulfatas
(Na2SO4); boraksas (N2B4O7); boro rūgštis (H3BO3); švino surikas (Pb3O4); putnagas
(Al2O3ˑ6SiO2ˑK2O).
Gaminant stiklą, medžiagos smulkinamos, pasveriamos, kruopščiai sumaišomos. Gautas mišinys
(įkrova) kraunamas į stiklo lydymo krosnį. Didelės apimties gamyboje naudojamos voninės
krosnys, o norint gauti nedidelį tiksliai nustatytos sudėties stiklo kiekį – puodyninės krosnys.
Kaitinama įkrova lydosi, lakiosios dalys išgaruoja, o likę oksidai chemiškai kreguoja ir sudaro
vienalytę stiklo masę, iš kurios galima gauti lakštinį stiklą arba įvairius stiklo gaminius.
Stiklas – dirbtinai pagamintas amorfinis kūnas, kuriame atomai išsidėstę chaotiškai, netvarkingai.
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Paprasčiausios sudėties yra kvarcinis stiklas, kurį sudaro silicio oksidas SiO2, gaunamas išlydžius
kristalinį kvarcą. Kvarcinio stiklo gamyba yra sudėtinga, naudojamos žaliavos: kvarcinis smėlis
(SiO2); soda ( Na2CO3); potašas (K2CO3); kalkės (CaO); dolomitas (CaCO3; MgCO3); natrio sulfatas
(Na2SO4); boraksas (N2B4O7); boro rūgštis (H3BO3); švino surikas (Pb3O4); putnagas
(Al2O3ˑ6SiO2ˑK2O).
Bendrosios stiklo savybės
● Skaidrumas – stiklas praleidžia gerai šviesos spindulius ta pačia kryptimi ir tvarka, kai
spinduliai į jį krinta, vadinamas permatomu; už tokio stiklo esantys daiktai matomi
neiškreiptai. Pro jį nepraeina visa šviesa: dalis atsispindi, dalis absorbuojama. Lakštinis
stiklas praleidžia apie 90 %, atspindi apie 9 % ir sulaiko apie 1 % šviesos; beveik sulaiko
ultravioletinius spindulius.
● Trapumas – stiklui nebūdingos plastinės deformacijos – jis subyra iš karto kai tik
pasiekiama tampriosios deformacijos riba. Tamprumas priklauso nuo stiklo paviršiaus
būsenos, stiklo vienalytiškumo, formos, storio, cheminės sudėties bei terminio apdirbimo.
● Šilumos laidumas – jis apibūdinamas šilumos laidumo koeficientu. Stiklo šilumos laidumas
yra mažas palyginus su metalų šiluminiu laidumu.
● Terminis atsparumas – tai stiklo savybė nesuirti vieną ar daug kartų staigiai pakilus
temperatūrai. Staigiai atvėsintame ar įkaitintame stikle susidaro įtempimai. Viršijus terminio
atsparumo ribą, stiklas įtrūksta. Terminis atsparumas priklauso nuo stiklo cheminės sudėties,
jo vienalytiškumo, formos, dydžio, sienelės storio.
● Cheminis atsparumas – tai stiklo savybė priešintis vandens, rūgščių, dujų, atmosferos
drėgmės, druskų tirpalų ir kitų cheminių reagentų veikimui. Cheminis atsparumas priklauso
nuo stiklo cheminės sudėties, nuo reagento savybių ir veikimo sąlygų, terminio apdirbimo,
temperatūros.
Baldų pramonėje naudojamas stiklas
1. Langų stiklas
Jis gaminamas 2-6 mm storio. Gali būti bespalvis, silpnai žalsvo ar melsvo atspalvio. Šviesos
laidumas priklauso nuo lakšto storio. Ribojamas pūslių, intarpų bei įbrėžimų skaičius 1 m2. Stiklas
gali būti chemiškai atsparus.
2. Flotacinis stiklas – poliruotas, skaidrus, neiškreipiantis vaizdo stiklas maksimaliai
praleidžia šviesos srautą.
3. Ornamentinis stiklas – dažniausiai gaminamas 3-6 mm storio iš greitai stingstančio stiklo,
kadangi jame suformuojamas tikslesnis reljefinis raštas. Raštuotas stiklas sklaido šviesą,
todėl naudojamas ten, kur reikalingas vienodas švelnus apšvietimas ar reikia apsaugoti nuo
tiesioginių saulės spindulių.
4. Armuotasis stiklas - tai vienasluoksnis (metalinis tinklelis įspaudžiamas į dar
nesukietėjusio stiklo lakštą 1,5 mm ir giliau) ir dvisluoksnis (metalinis tinklelis dedamas
tarp dviejų nesukietėjusių lakštų, po to lakštai suspaudžiami).
5. Grūdintas stiklas – tai termiškai apdorotas stiklas, įkaitintas iki 610-6500 C ir greitai,
tolygiai iš abiejų pusių atšaldytas oro srautu, kuriam suteikiamas didesnis atsparumas
dūžiams (iki 5-6 kartų), stiklas nesudūžta, iš 1 m aukščio metant į jį 800 g plieninį rutulį.
Jeigu toks stiklas dūžta, jis subyra į daugybę smulkių gabaliukų, kurie neturi aštrių briaunų
ir nėra pavojingi. Galima gaminti ir fasoninius gaminius.
6. Veidrodinis stiklas – tai stiklo lakštas, padengtas sidabro ir trimis apsauginiais lako
sluoksniais.
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Stiklo plastikai
Tai plastmasės, susidedančios iš rišančiojo audinio ir stiklo užpildo, naudojamos kėdžių
korpusinėms detalėms gaminti.
Stiklo pluoštas
Stiprus, nedega, gerai izoliuoja šilumą ir garsą, labai atsparus korozijai. Naudojamas baldų
gamyboje.
Klausimai
1. Kas yra stiklas ir iš ko jis gaminamas?
2. Išvardinkite stiklo bendrąsias savybes.
3. Kokios savybės svarbiausios, naudojant stiklą baldų pramonėje?
4. Kaip skirstomas stiklas?
5. Kuo skiriasi langų stiklas nuo grūdinto stiklo?
6. Kas būdinga veidrodiniam stiklui?
3.2. BALDŲ FURNITŪRA IR BALDŲ APDAILOS MEDŽIAGOS.
Baldų furnitūra
Furnitūra – spynelės, rankenėlės, lankstai, sąvaržos, skląsčiai, apkaustai, naudojami baldų detalių
junginiuose.
Baldų furnitūra skirstoma:
1. Dekoratyvinė baldų furnitūra.
2. Tvirtinamoji baldų furnitūra.
Dekoratyvinei baldų furnitūrai priskiriama:
● Baldų apdailos juostos (plastikinės, popierinės ir HPL baldų apdailos juostos).
● Aliumininiai profiliai ir juostos.
● Baldinės kepurėlės (baldų tvirtinamieji varžtai, medvaržčiai).
● Baldiniai dangteliai (stiklo lankstai, kiaurymių uždengimai).
● Baldų rankenėlės.
● Dekoratyvinės baldų juostos (lipniosios, įpresuojamos).
● Įvorės.
● Kabliukai (kabliukai drabužiams, kablys rūbams)
● Pakabos (baldinės, ištraukiamos, sieninės).
● Plastikiniai profiliai, juostos, dalys.
Tvirtinamajai baldų furnitūrai priskiriama:
● Atraminės detalės (stalų kojos, kojelės: nereguliuojamos, reguliuojamos, atraminės plokštės.
● Baldų lankstai (durelių, stiklo, stalų, barų, lovų).
● Judantieji mechanizmai (stalčių bėgeliai, ratukai stumdomoms durims, durų takeliai, baldų
ratukai, vežimėlių guminiai ratukai.
● Pakabinamieji mechanizmai, laikikliai ( batų dėžių laikikliai, lentynų, baro durelių,
skersinių, stiklo lentynų, spintelių laikikliai).
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●

Sujungimo mechanizmai (varžtai, veržlės, jungės, kampukai, kaiščiai, magnetai, fiksatoriai,
baldų tvirtinamieji varžtai, ekscentrikai, sąvaržos).

107 pav. baldų tvirtinimo elementai
Baldų gamintojai sako, kad geros tvirtinimo detalės yra „pusė“ kokybiško baldo, na, o
montuotojai be abejonės gali pavirtinti jų žodžius remdamiesi praktika. Kad baldų montavimas būtų
nesudėtingas ir neužtruktų, renkantis tvirtinimo elementus reikėtų atkreipti dėmesį į tris dalykus metalo kokybę, tikslų detalės pagaminimą (sraigto ir galvutės kokybė), teisingą panaudojimas.
Tvirtinimo detales, o ypač ekscentriko sraigtus, smeiges-sraigtus, metrinių sriegių smeiges,
sudėtingas veržles reikėtų įveržti tik su tam tikslui skirtais įrankiais. Tai svarbu dėl to, kad galima
būtų reguliuoti įsukimo jėgą arba greitai išsukti tvirtinimo detales išrenkant baldus. Neretai baldų
tvirtinimo elementai naudojami interjero apdailos metu dėl jų estetiško ir preciziško išpildymo.
Matomos tvirtinimo elementų dalys dažnai yra cinkuotos ar dengtos kokybiškais trinčiai atspariais
dažais. Moderniuose interjeruose konstrukciniai mazgai, jungimo vietos paliekami neuždengti, todėl
juos gaminant siekiama, kad tokios vietos atrodytų nepriekaištingai.
Baldinių plokščių, tame tarpe ir masyvių dalių, surišimui naudojami ekscentrikai su jiems
pritaikytais sraigtais. Sudėtingesniuose mazguose naudojami šarnyriniai ekscentrikai, kurių
jungiamoji dalis gali siekti 40 mm ir daugiau. Patogūs baldų tvirtinimui sraigtai – konfirmatai. Jie
įveržiami specialaus rakto pagalba.

1
2
3
4
108 pav. 1- Sraigtas – konfirmatas, 2-ekscentrikas, 3- laikiklis lentynai, bėgeliai ritininiai
Jungtys gali būti pagamintos iš plastiko ir iš metalo. Ypač aukšti reikalavimai teikiami jungtims
stiklui – jos dažnai būna matomos, todėl jos turi ne tik patikimai laikyti reikiamo storio stiklą, bet ir
estetiškai atrodyti. Laikiklis stiklui gali būti dvigubo, trigubo ir net keturgubo jungimo.
Įvairių detalių jungimui naudojami medvaržčiai plokščia, pusapvalia, paslėpta, šešiakampe galva.
Varžtai gali būti analogiški - paslėpta, paplatinta, šešiakampe, plokščia galva.
Svarbi jungiamoji detalė yra įvairios paskirties plokštelės. Tai plokštelės magnetiniam fiksatoriui,
plokštelės plokštumų jungimui, plokštelės spynelių fiksacijai, sukabinimo plokštelės, plokštelės
tvirtinimui su sriegiu, plokštelės-kabliai, plokštelės stalo tvirtinimui ir kiti gaminiai.
Baldų furnitūros gamintojai nuolat siūlo gausų veržlių pasirinkimą – jos pritaikomos kuo
įvairiausiems tikslams. Iš plataus asortimento galima rinktis šešiabriaunę įprastinę ir gaubtą veržles,
pusmėnulio tipo, įsriegiamas, plaktukines, įmušama ir įmušama kiaurai veržles, įmušamas grybuko
formos veržles, veržles su ausim, prisukamas veržles, veržles – kniedes.
BALDŲ FURNITŪRA
STANDARTINĖ FURNITŪRA
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PAKĖLIMO
MECHANIZMAI

STALŲ KOJOS

LANKSTAI

SUJUNGIMO
DETALĖS

NESTANDARTINĖ FURNITŪRA
METALINIAI
STANDUMO
KARKASAI
PROFILIAI

LAIKIKLIAI

KITI GAMINIAI

UAB „METALISTAS LT“ metalinė baldų furnitūra
Naudoja juodą metalą, cinkuotą skardą, nerūdijantį plieną. Detalės gali būti cinkuojamos arba
padengiamos milteline danga.
SOFŲ IR LOVŲ PAKĖLIMO MECHANIZMAI

LANKSTAI

SUJUNGIMO DETALĖS, STALO KAMPAI

111

DETALĖS SPINTELĖMS PAKABINTI

STALŲ KOJOS

METALINIAI KARKASAI

STANDUMO PROFILIAI

KITI GAMINIAI

Klausimai:
1. Kaip skirstoma baldų furnitūra?
2. Kas priskiriama dekoratyvinei baldų furnitūrai?
3. Kas priskiriama tvirtinamajai baldų furnitūrai?
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3.3. Baldų minkštinimo medžiagos
 inkštinimo medžiagos vadinamos minkštos, pluoštinės ar sintetinės medžiagos, kurios dedamos
M
ant užpildų. Tos pačios medžiagos gali būti ir užpildai, ir minkštinimo medžiagos.
Užpildais vadinamos elastingos pluoštinės ar sintetinės medžiagos, kurios naudojamos gaminant
minkštus baldų elementus. Jos dedamos ant spyruoklių arba tiesiog pakeičia spyruokles ir
savarankiškai formuoja minkštą elementą.
Minkštinimo medžiagos ir užpildai būna augalinės, gyvulinės, sintetinės kilmės.
Gyvulinės kilmės minkštinimo medžiagos gali būti iš plaukų (arklio), vilnos, paukščių plunksnų ir
pūkų, šerių. Geriausi iš jų – arklio plaukai.
Augalinės kilmės minkštinimo medžiagos gali būti iš linų stiebelių, kanapių, džiuto, jūros žolė
(filospadiksas, jūrinis andras).
Iš sintetinių minkštinimo medžiagų (poroplastų) paprastesniems gaminiams gaminti plačiausiai
naudojami:
● Putų poliuretanas (porolonas).
● Poliesteriai (sudėtingesniems gaminiams gaminti);
● Stirolinės ir lateksinės gumos.
Porolonas – tai sintetinė poliuretaninės labai poringa medžiaga, gaunama polimerizacijos būdu.
Porolono savybės:
● labai geros termoizoliacinės savybės;
● tamprus, elastingas;
● gerai praleidžia orą;
● lengvas;
● gali būti skalbiamas ir valomas benzinu, acetonu ir kitais tirpikliais.
Dėl šių ir kitų gerų savybių porolonas sėkmingai pakeičia vatą, vatiną ir vataliną.
Porolonas (poliuretano putos) šiuo metu yra pagrindinė medžiaga naudojama gaminant minkštus
baldus ir čiužinius. Didelis porolono rūšių kiekis leidžia jų skirtingas savybes tiksliai pritaikyti
pagal paskirtį.
Porolono kokybę nulemia šie duomenys:
1. Tankis – dydis, nurodantis kiek porolono yra viename tūrio vienete. Nuo tankio priklauso ir
porolono ilgaamžiškumas: kuo porolonas tankesnis, tuo ilgesnis jo naudojimo laikas.
2. Suspaudimo įtampa parodo porolono kietumą ir kokia reikalinga jėga ( kPa) tam, kad nustatyto
dydžio porolono pavyzdys būtų suspaustas 40 %. Dažniausiai šis dydis kartu su tankiu nusako
porolono markę.
3. Tvirtumas – parodoma, kokia reikalinga jėga, kad nustatyto dydžio porolono pavyzdys
perplyštų ir kiek jis pailgėja, kol suplyšta.
4. Elastingumas – kuo porolonas kietesnis, tuo jis neelastingesnis.
5. Liekamoji deformacija – pagrindinis kokybės rodiklis, parodantis kaip ilgai porolonas išsaugo
pagrindinę formą ir matmenis naudojamas.
6. Patogumas priklauso nuo atramos ir komforto koeficientų. Komforto koeficientas – nestipriai
spaudžiamo porolono minkštumas ir tai, kiek jis malonus liesti, o atramos koeficientas – kaip
porolonas išlaiko ir paskirsto svorį.
Minkštinimo medžiagas sudaro įvairūs poroplastai (spyruoklinių minkštų elementų
konstrukcijose juos keičia spyruoklės). Dažniausiai šios medžiagos tiekiamos lakštais, kurių storis
nuo 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm.
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Porolonai (elastinių putų poliuretanas) naudojami baldų gamyboje.
Porolono rūšys:
●
●
●
●
●
●

Standartinis porolonas ( VB )
Aukšto elastingumo porolonas ( HR )
Viskoelastinis porolonas ( Memory foam )
Degimo nepalaikantį standartinį poroloną (CME)
Degimo nepalaikantį didelio elastingumo poroloną (CMHR)
Kempininį poroloną

107 pav. Porolonas

Viskoelastinio (memory) porolono pagalvėlės

108 pav. Viskoelastinis porolonas
Porolonas pagalvėms ir antklodėms - Vita Baltic International. Ruošiniai pagalvėms išpjaunami
kontūrinėmis pjovimo staklėmis pageidaujamų matmenų ir konfigūracijos. Ruošiniams naudojamos
minkštos porolono rūšys arba viskoelastinis VitaRest porolonas.
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109 pav. Smulkintas porolonas
Pagalvių ir antklodžių užpildams naudojamas specialia įranga smulkintas (kapotas) porolonas.
Smulkinimui naudojamas lengvas, vidutinio minkštumo porolonas. Detalės gaunamos kapojant
plonas porolono juostas. Jos nėra sugniuždomos. Gaminami pagalvių ruošiniai, užpildyti smulkintu
porolonu.

110 pav. Porolono pavyzdžiai.
Standartinio porolono tankis – 25-35 kg/m3. Nustatyta, kad porolonas, kurio tankis didesnis už
25 kg/m3, gali būti naudojamas matracams ir čiužiniams gaminti, nes atitinka standartinius kokybės
rodiklius. Banguotas porolono paviršius pagerina drėgmės ir šilumos reguliavimą.
Paskutiniuoju metu elastinis porolonas tampa vis populiaresnis. Nuo standartinio jis skiriasi dideliu
elastingumu ir suteikia ypatingą komfortą. Jei standartinio porolono elastingumas – 60 %, tai
elastinio (HR) – 75%. Banguotas šios medžiagos paviršius užtikrina optimalų šilumos ir drėgmės
santykį.
Elastinis porolonas, kurio tankis – 40-42 kg/m3 yra viskoelastinė medžiaga. Ši medžiaga
deformuota atgauna pirmykštę formą labai lėtai, o veikiama šilumos keičia savo mechanines ir
fizines savybes – šylant minkštėja ir pasidaro elastingesnė. Tankis 50 kg/m3.
Natūralus lateksas išgaunamas iš kaučiukmedžio syvų, todėl pasižymi natūraliu elastingumu, yra
atsparus deformacijai ir senėjimui. Tai vienalytė, neskleidžianti jokio garso, atviros mikrostruktūros
medžiaga. Išgauti natūralų lateksą yra gana sudėtinga, tačiau, pritaikius šiuolaikines technologijas,
jau gaminamas ir dirbtinis lateksas, gerokai pigesnis, bet nė kiek nenusileidžiantis natūraliam.
Daugelyje latekso blokų, naudojamų gaminant čiužinius, sintetinio ir natūralaus latekso santykis yra
80:20, todėl sumažėjo čiužinių kaina ir išsaugomos natūralaus latekso savybės.
Lateksas – minkšta, šilta, maloni liesti medžiaga. Pro ištisines, nedidelio diametro skylutes latekso
plokštėse geriau praeina oras. Tankis – 60 kg/m3.
Paprastas lateksas turi daug teigiamų savybių, bet kai kuriems, labiau vėsą mėgstantiems,
šiltuoju metų laiku jis pasirodė per šiltas. Ši problema išspręsta atsiradus naujam užpildui
CLIMALATEX. Šios medžiagos pagrindą sudaro lateksas, dalis, dalis paviršiaus banguota, o oro
cirkuliacijai pagerinti padaryta daugiau skylučių.
Pagrindinės CLIMALATEX savybės:
● ypač patogus, minkštas ir švelnus paviršius;
● pakankama atrama spaudžiant;
● ergonomiškas;
● antibakterinis, atsparus namų dulkių erkėms;
● atsparus deformacijai, ilgai išlaiko pradinę formą;
● dėl atvirų porų, daug skylučių ir banguoto paviršiaus pasižymi puikia ventiliacija.
Laminuoti gaminiai su porolonu – tai įvairių storių ruloninis (juostinis) porolonas, klijavimo būdu
dubliuotas su įvairiomis medžiagomis – oda, trikotažu, tekstile, tinkleliais ir kitomis medžiagomis.
Laminavimui naudojamo juostinio porolono storis – nuo 1,5 mm iki 30 mm. Plotis – iki 180 cm.
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Profiliuotas porolonas plačiai naudojamas: čiužinių gamybai, baldų detalių gamybai,
laminavimui.
POROLONO RUOŠINIŲ PATEIKIMO BŪDAI:

LAPAI

Blokai

RULONAI
DETALĖS

PROFILIUOTAS
SMULKINTAS

111 pav. Porolono pateikimo būdai
Blokai − suformuojami standartinių matmenų porolono blokai, kurie naudojami perdirbimui į
lapus, detales ir kt. Gaminame įvairių savybių ir skirtingų rūšių porolono blokus.
Lapai − gaunami specialiomis staklėmis supjovus porolono blokus. Porolono lapai naudojami
čiužinių gamybai, baldų detalėms ir kt. gaminiams.
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Detalės, ruošiniai baldams bei kt. produkcija gaminama su specializuota porolono perdirbimo
įranga, pagal iš anksto suderintus brėžinius. Pagal užsakovų poreikius paruošiame pusgaminius,
sujungiame porolono detales, priklijuojame sinteponą, tinklelį, padengiame lipnia plėvele ir kt.
Ritininis (juostinis porolonas) − naudojamas laminavimui su įvairiausiomis papildomomis
medžiagomis.
Smulkintas porolonas − specialia įranga sukapotos porolono dalelės, naudojamos kaip užpildas
pagalvėms, antklodėms, pakavimui ir kt. Smulkinimui naudojamas lengvas vidutinio minkštumo
porolonas.
Profiliuotas (kiaušininis) porolonas − naudojamas akustinių sistemų rengimui, prietaisų, lengvai
dūžtančių dirbinių ir kt. pakavimui. Tinka čiužinių gamybai, spyruoklinio efekto sustiprinimui,
baldų detalių gamybai, sudėtingų formų kempinių gamybai. Galime pagaminti įvairių profilių.
Porolonas ar avikailis? Daugelyje baldų galima rasti blokinio porolono - minkštą medžiagą,
90-98 procentų sudarytą iš oro. Tai vienas populiariausių ir pigiausių užpildų, pasižymintis
neblogomis fizinėmis bei techninėmis savybėmis. Tačiau porolonas porolonui nelygu. Prastesnės
kokybės, netinkamo tankio porolonas labai greitai (kartais - tik po metų naudojimo) gali sukietėti,
suirti.
Kaip minkšto baldo užpildas neretai naudojamas ir forminis porolonas (šalto formavimo putų
poliuretanas) - tai ypatingu būdu formuojamos sėdimų baldo dalys, atlošai, ranktūriai. Šios detalės
yra tvirtesnės ir patikimesnės už blokinį poroloną - joms neretai suteikiama garantija iki 10 metų.
Tarp apmušalo ir užpildo paprastai dedamas sintepono sluoksnis - tai vatą primenanti minkšta,
šilta, švelni, bet tvirta medžiaga. Ja dažniausiai šiltinamos striukės, paltai. Brangių baldų gamintojai
stengiasi naudoti kuo daugiau natūralių medžiagų arba daugybės medicininių, techninių bandymų
patikrintus sintetinius užpildus. Nurodyta, kad kaučiukas, lateksas, vilna ar gulbių plunksnos mūsų
organizmui kur kas sveikiau nei porolonas ar sinteponas. Ypač jei ant to baldo praleidžiate daug
laiko, pavyzdžiui, miegate.
3.4. METALINĖS IR MEDINĖS BALDŲ KONSTRUKCIJOS.
Renkantis baldus svarbu ne tik minkšti baldų užpildai, bet ir medinės ir metalinės konstrukcijos.
Kokybiškų baldų detalės gaminamos tik iš natūralios medienos (buko, pušies, eglės ir kitų),
pagrindas - daugiasluoksnės faneros iš beržo špono. Stora fanera puikiai laiko furnitūrą,
nesideformuoja. Iš laminuotų medžio drožlių plokščių rimti baldininkai gamina tik patalynės dėžes.
Medinės konstrukcijos dalys turi būti "išlaikytos", išdžiovintos, tvirtos, be menkiausio įskilimo,
nelygumo, kad baldas nepersikreiptų. Be to, brangių baldų detalės niekada nejungiamos vinimis,
varžteliais. Medinė konstrukcija papildomai apdorojama specialiomis priešgaisrinėmis bei
priešgrybelinėmis priemonėmis.
https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/minksti-baldai-svarbu-kas-viduje.d?id=12567840
3.5. MINKŠTŲJŲ BALDŲ MEDŽIAGOS
Minkštinimo medžiagos vadinamos minkštos, pluoštinės ar sintetinės medžiagos, kurios dedamos
ant užpildų. Tos pačios medžiagos gali būti ir užpildai, ir minkštinimo medžiagos.
Užpildais vadinamos elastingos pluoštinės ar sintetinės medžiagos, kurios naudojamos gaminant
minkštus baldų elementus. Jos dedamos ant spyruoklių arba tiesiog pakeičia spyruokles ir
savarankiškai formuoja minkštą elementą.
117

Minkštinimo medžiagos ir užpildai būna augalinės, gyvulinės, sintetinės kilmės.
Gyvulinės kilmės minkštinimo medžiagos gali būti iš plaukų (arklio), vilnos, paukščių plunksnų ir
pūkų, šerių. Geriausi iš jų – arklio plaukai.
Augalinės kilmės minkštinimo medžiagos gali būti iš linų stiebelių, kanapių, džiuto, jūros žolė
(filospadiksas, jūrinis andras).
Iš sintetinių minkštinimo medžiagų (poroplastų) paprastesniems gaminiams gaminti plačiausiai
naudojami:
● Putų poliuretanas (porolonas).
● Poliesteriai (sudėtingesniems gaminiams gaminti);
● Stirolinės ir lateksinės gumos.
Porolonas – tai sintetinė poliuretaninės labai poringa medžiaga, gaunama polimerizacijos būdu.
Porolono savybės:
● labai geros termoizoliacinės savybės;
● tamprus, elastingas;
● gerai praleidžia orą;
● lengvas;
● gali būti skalbiamas ir valomas benzinu, acetonu ir kitais tirpikliais.
Dėl šių ir kitų gerų savybių porolonas sėkmingai pakeičia vatą, vatiną ir vataliną.
Porolonas (poliuretano putos) šiuo metu yra pagrindinė medžiaga naudojama gaminant minkštus
baldus ir čiužinius. Didelis porolono rūšių kiekis leidžia jų skirtingas savybes tiksliai pritaikyti
pagal paskirtį.
Porolono kokybę nulemia šie duomenys:
1. Tankis – dydis, nurodantis kiek porolono yra viename tūrio vienete. Nuo tankio priklauso ir
porolono ilgaamžiškumas: kuo porolonas tankesnis, tuo ilgesnis jo naudojimo laikas.
2. Suspaudimo įtampa parodo porolono kietumą ir kokia reikalinga jėga ( kPa) tam, kad nustatyto
dydžio porolono pavyzdys būtų suspaustas 40 %. Dažniausiai šis dydis kartu su tankiu nusako
porolono markę.
3. Tvirtumas – parodoma, kokia reikalinga jėga, kad nustatyto dydžio porolono pavyzdys
perplyštų ir kiek jis pailgėja, kol suplyšta.
4. Elastingumas – kuo porolonas kietesnis, tuo jis neelastingesnis.
5. Liekamoji deformacija – pagrindinis kokybės rodiklis, parodantis kaip ilgai porolonas išsaugo
pagrindinę formą ir matmenis naudojamas.
6. Patogumas priklauso nuo atramos ir komforto koeficientų. Komforto koeficientas – nestipriai
spaudžiamo porolono minkštumas ir tai, kiek jis malonus liesti, o atramos koeficientas – kaip
porolonas išlaiko ir paskirsto svorį.
Minkštinimo medžiagas sudaro įvairūs poroplastai (spyruoklinių minkštų elementų
konstrukcijose juos keičia spyruoklės). Dažniausiai šios medžiagos tiekiamos lakštais, kurių storis
nuo 25, 50, 75, 100, 125, 150 mm.
Porolonai (elastinių putų poliuretanas) naudojami baldų gamyboje.
Minkštųjų baldų gamybai naudojama daug įvairių medžiagų. Audinio kokybę gana nesunku
nustatyti pagal medžiagos tankumą, matuojamą siūlių skaičiumi centimetre. Tankumas patikrinimas
laikant audinį prieš šviesą - kuo mažiau šviesos audinys praleidžia, tuo jis tankesnis. Norėdami
plačiau sužinoti pasirinkto audinio savybes, paprašykite pardavėjo konsultacijos, tai palengvins Jūsų
apsisprendimą.
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Natūralūs audiniai, pavyzdžiui, medvilnė, geriau perteikia spalvą, ji būna ryškesnė, tačiau
dirbtinis pluoštas pasižymi didesniu atsparumu - dėl šių priežasčių gamintojai siūlo mišraus pluošto
audinius. Geriausias abiejų pluoštų savybes perteikia medvilnės ir poliesterio derinys, taip pat
dažnai naudojami deriniai su nailonu, akriliku ir t.t.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į apmušalų audinio tekstūrą - pavyzdžiui, rumbuoti audiniai - velvetas ar
aksomas keičia spalvą priklausomai nuo apšvietimo ir gana greitai nusitrina. Šilkas - labai
neatsparus (tiesa, dažniausiai jis maišomas su dirbtiniu pluoštu, kad taptų tvirtesnis), o vilna po
kurio laiko ima veltis. Baldų aptraukimui geriausia naudoti medvilnę, drobę, žakardą ir kt. tankius
audinius.
Minkštojo baldo svarbiausioji dalis yra rėmas arba karkasas. 2004-aisiais metais vieni iš
pirmųjų Lietuvoje, sekdami vokiečių ir italų baldžių patirtimi, karkaso gamybai pradėta naudoti
buko medieną, kombinuojant ją su klijuotos faneros ruošiniais. Pušies ar eglės mediena nėra
pakankamai tvirta, beržo – skili, turi sukimosi savybių, o puikiai karkasui tinkančią buko medieną
tenka vežti iš Vakarų Europos šalių, nes Lietuvoje šių medžių auga nepakankamai.
Labai svarbios minkštajam baldui yra jo pavadinimą apibūdinančios, tai yra, minkštosios
medžiagos – minkštumą, elastingumą, sėdėjimo klampumą sukuriančios medžiagos. Tai - įvairių
tankių ir kategorijų elastinis putų poliuretanas (individualų sėdėjimą galima sukurti įvairiomis
proporcijomis naudojant skirtingą poliuretaną), spyruoklės, jų sankabos, laikikliai, diržai, taip pat
silikonizuotas pluoštas, ypač patogiam sėdėjimui pasiekti, žąsų plunksnos.
Skirtingam minkštumui, elastingumui, standumui, klampumui pasiekti galimybės yra nuo…iki, tai
yra, nuo pigaus vos porą metų atlaikysiančio sprendimo ar vidutinio įvairaus patogumo ir
patvarumo varianto iki komfortiškų, ilgaamžių, tokių kaip viskoelastinio poliuretano, žąsų plunksnų
ar specialiose formose išlieto putų poliuretano panaudojimas.

112 pav. Minkštų baldų apmušalai
Svarbus minkštajam baldui yra baldo apmušalas, t.y. gobelenas arba oda.
Itin svarbu, atrodytų, tokios smulkmenos kaip siūlai ir užtrauktukai. Geriausi yra japonų gamybos
Tytan“ tipo nepertraukiami siūlai, kurie gaminami iš nepertraukiamo poliesterinio pluošto (100%).
Jie yra tvirti, atsparūs tempimui ir neblunka nuo saulės šviesos. Šių siūlų pagalba užtikrinama
ypatingai patikima ir ilgaamžiška siūlė ir japonų firmos YKK užtrauktukai. Minkštieji baldai
vidutiniškai susideda iš 30-ties skirtingų medžiagų.
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113 pav. Siūlų ir natūralios odos pavyzdžiai
100% odinių baldų apmušalas (natūrali oda) sudaro mažiausia pusę minkšto baldo savikainos ir
yra brangiausia odinio baldo dalis. Todėl baldų vertė, perkant oda/odos pakaitalu aptrauktus baldus,
lyginant vieno ir kito gamintojo baldus negali būti nustatyta vien pagal baldų pardavimo kainą, čia
labai svarbu išsiaiškinti, kokios medžiagos aptraukiant baldus panaudota daugiau – odos ar
pakaitalo, juk kainų skirtumas tarp šių medžiagų yra netgi apie 6 kartus. Vertinant tai, minkštojo
komplekto oda/odos pakaitalas savikaina, o tuo pačiu ir pardavimo kaina gali svyruoti 100–300€,
priklausomai, kiek kurios iš aprašomų medžiagų panaudota daugiau.
3.6. FORMOJE LIETAS POLIURETANAS “FORM LUX”
Su lietu poliuretanu “Form Lux” baldai tampa patogesni. Ši medžiaga geriau nei bet kuri kita
prisitaiko prie žmogaus kūno linijų, neleisdama sėdimajai daliai išsidėvėti ar prarasti savo formą.
Savo žavesį bei sėdėjimo komfortą baldai išlaiko net ir po daugelio metų.
“Form Lux” garantuoja:
1) 100% sėdėjimo komfortą. “Form Lux” puikiai prisitaiko prie žmogaus kūno formų ir suteikia
maksimalų komfortą. Jis yra gerokai elastingesnis už paprastą poroloną, taigi, sėdėti ant jo yra
patogiau.
2) Ilgaamžę kokybę.
3) Formos stabilumą. Ši medžiaga visuomet išlaiko identišką formą. Naudojant lietą poliuretaną
gaminiai yra išliejami idealiai tos pačios formos bei kietumo – jokio nuokrypio, jokių defektų!
4) Higieniškumą. Lietas poliuretanas yra antialergiška bei higieniška medžiaga.
Lietuvoje šis produktas nėra labai paplitęs todėl, kad yra brangesnis nei paprastas porolonas
dėl savo gamybos technologijos. Populiariausias jis yra Skandinavijos šalyse. Kai kurie
skandinaviški baldai pasižymi sudėtingomis formomis, kurias išgauti naudojant paprastą poroloną
nėra lengva, o dažnai ir neįmanoma. Taip pat jie visuomet išlieka ištikimi ilgaamžiškumo ir
kokybės tradicijai.
Dažnas Europos gamintojas turi bent kelis lieto poliuretano produktus savo asortimente.
Paprastai jis naudojamas aviacijoje, automobilių rinkoje – aukštesnės klasės sėdynėms gaminti,
taip pat aukštos klasės svetainės balduose, balduose skirtuose viešoms vietoms, biuro kėdėse, kur
naudojamos sudėtingos formos, reikalingas komfortas, prestižas ir ilgaamžiškumas. Pasirinkus lietą
poliuretaną sumažėja defektuotų gaminių skaičius, nes visi gaminiai yra ir išlieka tos pačios formos
bei to paties kietumo.
3.7. KORPUSINIŲ BALDŲ MEDŽIAGOS
Labiausiai vertinami - medienos masyvo baldai, kitaip tariant, natūralios medienos baldai. Jie –
ilgaamžiai, malonūs liesti, o Jūsų namuose savo natūralumu skleis šilumą. Laiko ar mechaninio
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poveikio požymius ant medienos masyvo baldų galima kokybiškai panaikinti, tai yra, šiuos baldus
galima kuo puikiausiai restauruoti, atnaujinti, pakeisti jų spalvą, taip pailginant jų gyvavimo laiką,
o kartu visiškai atnaujinant ar net pakeičiant namų aplinką, bet neperkant naujų baldų.

114 pav. Lukštas
Prekyboje siūloma ąžuolo ir pušies masyvo indaujų, komodų, spintų, stalų, staliukų, kėdžių. Yra
pušies masyvo klasikinio ar modernaus stiliaus baldų, kurių paviršius nepadengtas nei beicu, nei
laku. Jų apdailą galima pasidaryti patiems – atllikti vadinamąjį dekupažą savo pasirinktomis
medžiagomis ir būdais.
Medienos lukštu faneruoti korpusiniai baldai išsiskiria idealiai suderintu medienos raštu.
Baldiniam lukštui gaminti naudojama itin vertinga, aukščiausios kokybės mediena, o faneravimo
procesas vykdomas atidžiai ir labai kruopščiai, dėl to yra nepigus. Visa tai leidžia natūraliu lukštu
faneruotų baldų paviršiui pasižymėti savitu lukšto išdėstymu, todėl baldai yra originalūs,
išskirtiniai.

3.8. Baldiniai audiniai
Baldiniai audiniai gali būti sintetiniai, natūralūs bei dirbtiniai. Sintetiniai audiniai pasižymi
tvirtumu, ypač jei baldas yra intensyviai naudojamas. Dažniausiai šiam audiniui yra
naudojamas poliesteris – tai minkšti audiniai, lengvai prižiūrimi.
Poliamidas - dažniausiai naudojamas kartu su vilna ar medvilne: minkštas, purus, švelnus ir t.t.
Dažnai sudėtyje galima pamatyti ir viskozės. Tai perdirbtas medvilnės pluoštas. Audinio priežiūra
yra lengvesnė kuomet sudėtyje yra viskozės. Modernioms medžiagoms yra būdinga poliuretano
apdaila, audinio paviršius tampa blizgus, panašus į gumą.
Siūlai, naudojami baldiniams audiniams gaminti, skirstomi į:
• paprastus - paprasti 72-pluoštiniai siūlai,
• pintus - siūlai, sudaryti iš kelių paprastų tarpusavyje perpintų siūlų,
• sukedentus - įprasti siūlai, iškedenti oro srautu tampa storais ir pūkuotais.
Neaustinės medžiagos - tekstilės gaminiai iš pluošto arba siūlų, sujungti vienas su kitu
nenaudojant audimo būdų. Sintetiniai audiniai gaminami taip, kad savo išvaizda beveik nesiskirtų
nuo natūralių. Jie atsparūs spalvai ir geriau išlaiko dažus. Norint sukurti puikią išvaizdą, medžiagos
apdorojamos specialiame natrio šarmo tirpale, kad įgytų blizgesį arba atvirkščiai - apdorojamos
specialiame mišinyje, kad prarastų blizgesį. Specialūs cheminiai mišiniai apmušalų audiniams gali
suteikti ypatingą kietumą, minkštumą ir lankstumą. Tam, kad greičiau išdžiūtų po plovimo, audiniai
apdorojami specialiu mišiniu.
Baldų apmušalų populiarumas priklauso nuo nacionalinių, kultūrinių, netgi istorinių tradicijų, todėl
kiekvienas audinys turi savo nišą. Tarkim, prieš dvidešimt metų Europoje madingas flokas ten jau
prarado savo pozicijas. Tuo tarpu buvusioje Sovietų Sąjungos teritorijoje, taip pat ir kai kuriuose
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Rytų Europos valstybėse šis audinys vis dar plačiai naudojamas. Šeniliniai audiniai labai populiarūs
Vakarų Europoje (pvz, Skandinavijoje, Vokietijoje). Europoje dabar madingi ir lygaus audimo,
kiek šiurkštoko paviršiaus (panašūs į maišelinį, namudinį pynimą) vienspalviai audiniai.
3.8.1. AUSTINĖS MEDŽIAGOS
Visas medžiagas, šiandien naudojamas baldų pramonėje, galima sąlyginai suskirstyti į du
pagrindinius tipus:
● Austinės (t.y. tos, kurios gaminamos perpinant išilginius ir skersinius siūlus)
● Neaustinės (kurios gaunamos sutvirtinant verpalų sluoksnius įvairiais (neaustiniais)
būdais)
Abu medžiagų tipai šiandien yra populiarūs ir labai plačiai pateikiami įvairių gamintojų.
Austinės medžiagos yra seniausias audinių gaminimo būdas.
Raštuoti, spalvoti audiniai, išausti rankomis, aprašomi literatūriniuose šaltiniuose maždaug nuo XII
-IX a. pr.m.e. Kinietiški ir japoniški šilkai, vežami į Europą Didžiuoju šilko keliu per Sarkelį ir
Bizantiją, itališki Renesanso aksomai, galantiški gobelenai, - visi šie audiniai daugelį šimtmečių
buvo kruopštaus ir labai sudėtingo (o dažnai - ir slapto) audėjų ir dailininkų rankų darbo
pavyzdžiai. Būtent todėl audinių kaina buvo labai aukšta, naudoti juos interjeruose galėjo tik labai
turtingi žmonės.
Audinio piešinys buvo kuriamas perpinant spalvotus siūlus skirtingu būdu (pavyzdžiui jie buvo
perkišami ne per vieną, o per keletą siūlų, priklausomai nuo piešinio, nuo pagrindo siūlų). Iš
principo, šis piešinio kūrimo būdas vis dar yra pagrindinis tekstilės pramonėje.

3.8.1.1. ŽAKARDINAI AUDINIAI
Šiandien šis būdas vadinamas žakardiniu, pagal Žozefo Mari Žakardo vardą, kuris XIX a. amžiaus
pradžioje sugebėjo mechanizuoti (ir atitinkamai labai atpiginti) šį, daug rankų darbo reikalavusį,
procesą. Už savo išradimą Žakardas gavo pensiją iki gyvos galvos iš paties imperatoriaus
Napoleono.
Audinys pagamintas iš žakardo mašinų, naudojant senus siūlus, pagamintus iš sintetinių ir
natūralių pluoštų. Tai gali būti šios medžiagos:
● akrilas;
● medvilnė;
● viskozė;
● poliesteris;
● polipropilenas.
Remiantis gervuoto puru sriegiu, įtemptu į pagrindą, gatavas audinys yra gausus ir malonus
liesti.
Medžiaga turi šiuos privalumus:
● spalvų atsparumas;
● atsparumas ugniai;
● nestabilumas;
● dėvėti;
● atsparumas grybelinių sporų dauginimui;
● stiprumas;
● estetinė išvaizda.
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Gamintojai puošia žakardo modelį daugybę spalvotų siūlų iš skirtingų atspalvių, kurie leidžia jiems
sukurti labai gražius drobės. Įvairių spalvų ir skirtingų brėžinių tipų dėka dizaineriai gali naudoti
medžiagą kurdami įvairių stilių interjerus.

115 pav. Žakardiniai audiniai
Audinio kokybė tiesiogiai priklauso nuo jam naudojamų siūlų charakteristikų: tvirtumo,
gebėjimo išlaikyti spalvą ir t.t. Piešinio sudarymas iš spalvotų siūlų - ne vienintelė galimybė kurti
audinio spalvą. Įsivaizduokime, kad išilginiai siūlai (sakykime, medvilniniai) nenudažyti, o piešinys
(skersiniai poliesteriniai) iš karto buvo spalvoti. Pagrindo spalvos suteikimui audinys pamerkiamas
į dažiklį, kurio temperatūra apskaičiuota medvilnei. Dažiklis neveikia poliesterio, šis išlieka
nepakitęs. Tuo metu medvilninis pagrindas įgauna dažiklio spalvą. Kitas būdas: dažymas dviem
etapais, kai dažomi skirtingų žaliavų siūlai tik jiems skirtais dažikliais.
Naudingi patarimai
Nereikėtų vengti sintetinių pluoštų. Atsiradę kosminės technologijos amžiuje, šiuolaikiniai
sintetiniai audiniai turi daug privalumų: jie "kvėpuoja", nealergizuoja, o patogumai eksplotuojant ir
suderinamumas su natūraliais pluoštais tame pačiame audinyje leidžia jiems užsitikrinti vis daugiau
simpatijų, tiek tarp minkštų baldų gamintojų, tiek ir tarp eilinių pirkėjų.
3.8.1.2. ŠENILINIAI AUDINIAI
Prie žakardinių audinių su sudėtingu pynimo piešiniu priskiriami ir šenilai, turintys sudėtyje vieną
ar kelius šenilinius siūlus. Šenilinis siūlas (sudarytas perpynus tiesų ir putlų siūlą) tampa beveik
neištempiamu ir gerai įsiderina į bendrą audinio struktūrą. Atrodo jis kaip pūkuotas vikšras
(prancūziškai "chenille" ir reiškia vikšras). Jie Lietuvoje populiariausi.

116 pav. Šeniliniai audiniai
Pagal žaliavos sudėtį šenilai gali susidaryti iš vienos rūšies siūlų, pavyzdžiui poliesterio
(sintetinio pluošto), arba gali būti maišyti: pavyzdžiui poliesteris su viskoze, medvilne arba akrilu.
Šenilinio siūlo putlumas suteikia jūsų baldų audiniui ypatingą minkštumą, ramų, jaukų vaizdą.
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Kokybiškas šenilas nesipilinguoja (t.y. audinio paviršiuje nesusidaro taip vadinami "pūko
rutuliukai"). Dulkės nuo šenilinių apmušalų lengvai nuvalomos dulkių siurbliu, minkštu šepečiu
arba kempine.
3.8.1.3. PLIUŠAS
Iš pliušinių audinių baldų rinkoje daugiausia naudojamas veliūras (dar vadinamas "pliušas",
"velvetas"). Egzistuoja įvairūs šių audinių gaminimo būdai. Veliūro gaminimas ne audimo būdu
vadinamas flokiniu, ir kaip taisyklė, pats audinys taip pat vadinamas floku.
Kas liečia veliūrą tikrąja šio žodžio prasme (kai kada jis vadinamas žodžiu "velvet", neturinčiu
nieko bendro su drabužiniu velvetu), tai jis audžiamas ir tai daroma labai įvairiai. Išskirsime
pagrindinius būdus.
1) V-formos, kai pūkuotas siūlas perpinamas lotyniškos raidės V pavidalu su vienu pagrindo siūlu.
2) Kietesnis pynimo būdas, kai pūkuotas siūlas perpinamas jau su dviem pagrindo siūlais. Tai
galima įsivaizduoti kaip labai tampriai susipynusias dvi W raides. Tokiu būdu pasiekiamas
padidintas veliūro tvirtumas ir jo pūko tankumas.
3) Pynimo technologija tokia, kad pagrindo siūlai suskirstomi į dvi eiles ("veidas" į "veidą" viena
kitai). W pavidalo siūlai tuo tarpu supina du pagrindus kartu. Prieš išeinant pūkas perpjaunamas.
Kadangi spalvoti piešinio siūlai naudojami abiem pagrindam iš karto, tai ir audinio piešinys
gaunasi vienodas. Gaunami iš karto du audinio rulonai, kurių "veidai" visiškai identiški. Iš čia ir
angliškas šio būdo pavadinimas - "face-to-face" (veidas į veidą).
Laikoma, kad face-to-face - patikimiausias ir tankiausias veliūras. Tokį veliūrą pasaulyje gamina
nedaugelis įmonių, nes technologiją yra labai brangi. Todėl renkantis veliūrą, įvertinamas ne tik
estetinis jo grožis, bet ir audinio storis, pūko išsipešimo lengvumas.

3.9. NEAUSTINĖS MEDŽIAGOS
3.9.1. FLOKAI
 lokas priklauso neaustinei tekstilei. Pirmą kartą audiniai, pagaminti be audimo staklių, minimi
F
maždaug pirmajame amžiuje prieš mūsų erą. Menas klijuoti smulkiai supjaustytą pūką (jis ir
vadinamas floku) ant tankaus tekstilės pagrindo naudojant ploną dervos sluoksnį užgimė Kinijoje ir
tik vėlyvaisiais viduramžiais paplito Europoje.
Šiandien gaminant floką naudojamas smulkus nailoninis pūkas. Iš anksto išaustas pagrindas juda
staklėmis ir tuo metu jis padengiamas plonu klijų sluoksniu. Iš virš staklių pastatyto bunkerio
patiekiamas flokas. Tai yra pūko dalelės tolygiai išbarstomos ant pagrindo. Tuo metu virš pačio
pagrindo sudaromas pastovus elektrostatinis laukas. Įelektrintos pūko dalelės krenta šiame lauke ant
klijuoto pagrindo tik vertikaliai, taip pasiekiamas pūkuoto paviršiaus lygumas ir minkštumo pojūtis
prisiliečiant prie floko.
Floko audinių priežiūros ypatybė yra ta, kad jų negalima valyti jokiais valikliais turinčiais savo
sudėtyje spirito, nes tokiu būdu klijai ištirpsta ir floko dalelės lengvai nusitrina nuo audinio (flokas
"plinka").
Išskiriami marginti ir įspausti flokai.
Ant pirmojo spalvotas piešinys perkeliamas nuo popieriaus (supaprastintai tai galima įsivaizduoti
kaip teksto kopijavimą per kopijavimo popierių). Antrieji yra vienspalviai audiniai, o įspaudimas
atliekamas volu, ant kurio ir sudarytas piešinys.
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Floko audiniai yra pigesni ir lengvesni, nei pliušai, bet flokas nerekomenduojamas visuomeninės
paskirties balduose.
3.9.2. MARGINTI AUDINIAI.
Ypatingą vietą tarp baldinių ir dekoratyvinių audinių užima marginti audiniai. Marginti piešiniai
šiandien gali puošti pačius įvairiausius audinius - žakardus, flokus, veliūrus. Vis gi pačioje šio
audinio dekoravimo būdo vystymosi pradžioje piešiniais buvo marginamos grynos medvilnės
medžiagos. Todėl šiandien, kai kalbama apie margintą audinį visų pirmiausia turimi galvoje būtent
medvilniniai audiniai. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad tai ką šiuo metu baldininkai vadina
medvilniniu audiniu, gali būti ir audinys su mišria sudėtimi ar net visiškai sintetinė medžiaga.
Sąlyginis pavadinimas "medvilnė" vartojamas tik dėl susiklosčiusios tradicijos ir bendro visų šių
audinių išorinio vaizdo.
Marginimo meno tėvyne laikoma Indija, šalis su išvystytu medvilnės auginimu ir gamtinių dažiklių
gausa. Viduramžiais Europoje susikūrė daugybė manufaktūrų, kuriose buvo gaminami audiniai su
indiškais ornamentais. Praktiški europiečiai margintus audinius pirmiausia matė kaip alternatyvą
brangioms medžiagoms. Miesto žemieji sluoksniai neturėjo galimybės nusipirkti šilko, brokato arba
aksomo ir mėgavosi lininiais arba medvilniniais gaminiais, kurių margintas piešinys buvo
kopijuojamas nuo brangių austų piešinių. 18 amžiaus pabaigoje šveicaras Kristofas-Filipas
Oberkampfas žymiai pakeitė mechaninį marginimo būdą. Marginimui pradėtos naudoti žalvarinės
graviruotos lentos su įspaustu piešiniu, aukštesnės kokybės tapo ir atspaudas nuo cilindrinio valo.
Pagrindinis pavojus margintiems audiniams yra piešinio išblukimas veikiant saulės spinduliams,
bei šlapiai trinčiai. Audinys turi būti papildomai apdorotas ir turėti apsauginį sluoksnį, kuris
padidina audinio spalvos atsparumą šviesai, arba jo marginimui turi būti naudojamas specialus
marginimo popierius, kuris užtikrina audinio neišblukimą audiniui ilgai būnant saulėje, bei trinant
šlapiu skuduru spalvos atsparumą šlapiai trinčiai.
Madingi audiniai baldams, dekoratyviniai čiužinių ir dirbtinės odos audinių sprendimai į mūsų
salonus atkeliauja tiesiai iš Italijos, Ispanijos, Belgijos bei Skandinavijos. Populiariausi Brolių
Gobelenų tradicijų besilaikantys audinių gamintojai, siūlo tradicines, klasikines ir itin originalias
baldų dekoravimo galimybes. Jeigu ieškote modernumo, praktiškumo ir ilgamečių tradicijų
gobelenų rinkoje, apsilankykite mūsų salonuose. Platus siūlomų audinių diapazonas, pasižymi ne tik
universalumu bei praktiškumu, bet ir skirtingų spalvų ir tekstūrų sprendimais. Lojaliausi šio salono
klientai, kurie kasdien dirba su tekstile, džiaugiasi mūsų prekių kaina bei kokybe.

Raštuoti audiniai

Vienspalviai audiniai
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Čiužininiai audiniai

Vaikiški audiniai

117 pav. Įvairių rūšių audiniai

Techniniai audiniai
3.9.3. SANTRAUKA

1. Pagal gamyboje naudojamų siūlų pluoštų sudėtį baldiniai audiniai gali būti sintetiniai,
dirbtiniai ir natūralūs.
Sintetiniai audiniai pasižymi geresnėmis eksploatacinėmis savybėmis, ypač jei baldas intensyviai
naudojamas. Vienas populiariausių sintetinių pluoštų – poliesteris, jo audiniai minkšti, tvirti,
lengvai prižiūrimi; kitas – poliamidas, paprastai naudojamas kartu su medvilnės arba vilnos pluoštu,
todėl dažnai savo savybėmis primena vilną, yra purus, švelnus ir minkštas. Populiari viskozė - tai
perdirbtas medvilnės pluoštas, kurio derinys su poliesteriu idealus geidžiantiems patogumo ir
nenorintiems turėti daug rūpesčių – audinį prižiūrėti paprasta ir lengva. To negalima pasakyti apie
gryno natūralaus pluošto audinius iš vilnos, lino, medvilnės, bambuko. Kai kurie jų greitai išskysta,
išsitampo, nepakankamai tvirti, sunkiai prižiūrimi, todėl maišomi su sintetika arba padengiami
specialiomis dangomis, jiems naudojamos ir skirtingos apdailos. Pavyzdžiui, poliuretano apdaila
padengtas austinis paviršius tampa panašus į gumą, tarsi impregnuotas, blizgus, o tai ypač aktualu
modernioms medžiagoms, naudojamoms šiuolaikiškiems baldams aptraukti.
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Baldams naudojami apmušalai būna austiniai ir neaustiniai.
2. Pagal audimo technologiją ir audinių savybes austiniai skirstomi į gobeleną, šenilą, pliušą,
floką ir margintus audinius.
Gobelenai. Gobeleno technika buvo žinoma senovės Persijoje, Mesopotamijoje, Bizantijoje, ją
naudojo ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos gyventojai. Šios technikos puoselėtojai prancūzai broliai
Gobelenai paliko žymiausią pėdsaką istorijoje išvystę jų vardu pavadinto audinio gamybą, išaudę
įspūdingus sieninius kilimus – „špalerius“. XIX a. pradžioje gobelenų audimą mechanizavo Žozefas
Mari Žakardas. Už audimo staklių sukūrimą Prancūzijos imperatorius Napoleonas jam skyrė pensiją
iki gyvos galvos. Žakardinių audinių piešinys sukuriamas pinant įvairių spalvų siūlus. Stipriai
įtempti metmenys supinami su trumpomis spalvotų ataudų atkarpomis pagal sukurtą piešinį –
kartoną. Gobeleno ataudai nėra ištisi. Vienos spalvos ataudas nutiesiamas tik piešiniui sudaryti.
Gobeleno metmenys paprastai būna storesni ir retesni už ataudus, todėl medžiagos paviršiuje matyti
ryškūs išilginiai ranteliai. Taip išaudžiamas audinys su reljefiniu piešiniu, o šiuolaikinės
technologijos leidžia jame įgyvendinti pačius sudėtingiausius ir spalvingiausius dizainerio
sumanymus. Šenilas Žakardiniams gobelenams priskiriami šeniliniai audiniai. Juos audžiant
naudojamas pūkuotas, storokas, purus, pintos struktūros siūlas, panašus į pūkuotą vikšrą
(prancūziškai „chenille“). Šenilo siūlas gobelenui suteikia ypatingo minkštumo, jaukumo ir
prabangos. Šenilo audiniai gali būti iš vienos rūšies siūlų arba maišyti: medvilnė su akrilu arba
poliesteris su viskoze ir kt. Pliušas Šios rūšies gobelenai dar vadinami veliūru, aksomu, velvetu,
flanele. Tai minkšti, švelniu pūkeliu padengti audiniai su pačiais įvairiausiais reljefiniais piešiniais.
Jie gaminami naudojant „face to face“ (veidas į veidą) technologiją: du audinio pagrindai vienas
prieš kitą supinami siūlais, kuriuos perpjovus gaunami du audiniai su vienodais piešiniais ir faktūra.
 arginti audiniai. Nuo kitų jie skiriasi gamybos būdu: ant terminio popieriaus iš anksto
M
paruoštas piešinys ar raštas specialia technologija perkeliamas ant audinio. Margintiems audiniams
gali būti naudojami skirtingi pagrindai: žakardas, šenilas, flokas. Margintas gobelenas papildomai
padengiamas saulės spinduliams ir trinčiai atsparia danga, todėl jo eksploatavimo savybės yra geros.
Flokas Ši medžiaga priskiriama neaustinei tekstilei, tačiau nustebsite – jo ištakos siekia senovę.
Floko gamyba – tai mažų natūralaus ar sintetinio pluošto dalelių aplikacija ant lipnaus paviršiaus. I
tūkst. pr. Kr. Kinijoje pluoštui ir medžiagai sujungti naudojo dervas. Viduramžių Vokietijoje
pluošto dulkelės buvo pilamos ant klijingų paviršių gaminant flokinius sienų uždangalus.
Prancūzijoje flokiniai audiniai išpopuliarėjo Liudviko XIV laikais. Šiandien floko menas sujungia
fizikos ir chemijos principus su šiuolaikinėmis sintetinio pluošto technologijomis. Paprastai floko
pluoštas ant besiklijuojančio paviršiaus padengiamas mechaniniu ar elektrostatiniu būdu arba abiem
iš karto. Taip galima ne tik sukurti margintus audinius, bet ir suteikti jų paviršiams norimą reljefą.
Dėmesio! Floko audinių negalima valyti valikliais, kurių sudėtyje yra spirito: jis ištirpina klijus ir
audinys pradeda „plikti“. Perkant baldus ar apmušalų audinį verta įsigyti specialaus jam skirto
valiklio.
Trikotažas. Trikotažu vadinama medžiaga, numegzta iš siūlų. Jis minkštas, mažai glamžosi, gerai
priglunda, todėl vis dažniau pasirenkamas modernių formų baldams aptraukti. Audinio tvirtumas
priklauso ne tik nuo naudojamo pluošto sudėties, bet ir nuo pynimo būdo: kombinuoto pynimo
audiniai yra kur kas tvirtesni bei mažiau pumpuruojasi nei lygaus pynimo.
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Vieni seniausių neaustinių baldų apmušalų – natūrali oda, kurią vėliau ėmė keisti kokybiška ir
gerokai pigesnė dirbtinė oda.
Dirbtinė oda. Dirbtinė oda gaminama vieną pusę tekstilinio pagrindo (audinius, trikotažą,
neaustines medžiagas) padengiant polimerų plėvelėmis: kaučiuko, polivinilchlorido,
nitroceliuliozės, poliuretano, poliamido ir kt. Plėvelės sluoksnis gali būti vientisas ir lygus arba
reljefinis, akytas, užlietas pagal iš anksto sumanytą piešinį ant austinio pagrindo. Svarbiausias šios
baldų dangos trūkumas – prastos higieninės savybės, mat ji nelaidi orui, vandens garams. Beje, jos
paviršius neatsparus įbrėžimams, įdrėskimams, kai kurioms cheminėms medžiagoms. Natūrali oda
– visada madinga. Šiandien išskirtinis dėmesys skiriamas egzotiškai aligatoriaus, stručio, pitono,
ungurio, rajos odai. Įprastai odai keliami netradicinės faktūros reikalavimai: simetrinis piešinio
atsikartojamas (gyvūno odos išklotinė), nusitrynimai, išblukimai ir, atvirkščiai – marmuro
blizgesys, ledo lygumas. Neapsiriksite apmušalams pasirinkę dangą „kapitone“: išdygsniuotą
rombais, kurių kampai užfiksuoti sagutėmis. Deja, kad ir kokia oda būtų minkšta, tvirta, šilta, esant
sausam aplinkos orui ji pradeda skilinėti. Būtent todėl odinių baldų negalima statyti šalia radiatorių,
patartina valyti specialiomis, riebalų ar vaško turinčiomis priemonėmis, pravėrus langą leisti
prisigerti drėgmės. Natūralios, kaip ir dirbtinės, odos grožis kenčia nuo aštrių naminių gyvūnų
nagučių, įbrėžimų. Ilgiau gražūs Kad minkštas baldas gražiai atrodytų, nepamirškime jo puoselėti.
Apmušalų priežiūra priklauso nuo jų rūšies – žinia, odai naudosime vienas, o audiniams visiškai
kitas priemones (apie jas verta pasiteirauti pardavėjo). Ant apmušalų iš natūralaus pluošto be
specialios dangos atsiradusias dėmes būtina išvalyti nelaukiant, kol jos giliai įsigers į audinį ar
išdžius. Sintetinio ar mišraus pluošto apmušalais, padengtais dar ir specialia danga, džiaugsitės
ilgai: jie gaminami su užtrauktukais, tad nesunku nuvilkti ir išskalbti ar išvalyti.
https://www.delfi.lt/gyvenimas/namai/baldu-apmusalai-vien-grozio-nepakanka.d?id=19253628
Spyruoklių tipai, iš kurių gali būti sudaryti spyruokliniai minkšti elementai:
● dvikūgės;
● vienkūgės;
● cilindrinės;
● plokščios.
Spyruoklinio bloko konstrukcija sudaryta iš dvikūgių spyruoklių. Tokio bloko sudėtinės dalys
yra:
1. dvikūgės spyruoklės;
2. rėmas;
3. kabės spyruoklėms tvirtinti prie rėmo;
4. spiralinės spyruoklės;
5. kabės rėmo bloko sujungimui.
Užpildo medžiagos
Porolonas (poliuretano putos) šiuo metu yra pagrindinė medžiaga, naudojama gaminant minkštus
baldus ir čiužinius. Didelis porolono rūšių kiekis leidžia jų skirtingas savybes tiksliai pritaikyti
pagal paskirtį.
Porolono kokybę nulemia šie duomenys:
Tankis - dydis, nurodantis kiek porolono yra viename tūrio vienete. Nuo tankio didžiąja dalimi
priklauso ir porolono ilgalaikiškumas: kuo porolonas tankesnis, tuo ilgesnis jo naudojimo laikas.
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Suspaudimo įtampa parodo porolono kietumą ir kokia reikalinga jėga (kPa) tam, kad nustatyto
dydžio porolono pavyzdys būtų suspaustas 40%. Dažniausiai šis dydis kartu su tankiu nusako
porolono markę.
Tvirtumas. Parodoma, kokia reikalinga jėga, kad nustatyto dydžio porolono pavyzdys perplyštų ir
kiek jis pailgėja kol suplyšta.
Maždaug nuo XII -IX a. pr.m.e. kinietiški ir japoniški šilkai, vežami į Europą Didžiuoju šilko keliu
per Sarkelį ir Bizantiją, itališki Renesanso aksomai, galantiški gobelenai, - visi šie audiniai daugelį
šimtmečių buvo kruopštaus ir labai sudėtingo (o dažnai - ir slapto) audėjų ir dailininkų rankų
darbo pavyzdžiai. Būtent todėl audinių kaina buvo labai aukšta, naudoti juos interjeruose galėjo tik
labai turtingi žmonės.
 udinio piešinys buvo kuriamas perpinant spalvotus siūlus skirtingu būdu (pavyzdžiui jie buvo
A
perkišami ne per vieną, o per keletą siūlų, priklausomai nuo piešinio, nuo pagrindo siūlų). Iš
principo, šis piešinio kūrimo būdas vis dar yra pagrindinis tekstilės pramonėje.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad natūraliu lukštu dengtas baldas esant saulės poveikiui labiau
keičia spalvą nei laminuotas.
Vidutinio tankio medžio plaušo plokštė (MDF). Šios medžiagos gamyba ir panaudojimas sparčiai
auga. Daugiausia ji naudojama, kai reikia dažytų, spalvotų paviršių. Ją galima frezuoti, lengviau,
patogiau dažyti. Ji taip pat gali būti laminuota. Kadangi nebūtina klijuoti briaunų, paprastesnėmis
technologijomis galima išgauti kreivalinijinius paviršius. Lengviau pagaminti plastiškesnius baldus.
MDF plokštei turi būti naudojamas labai atsparus lakas. Lakuojama keliais sluoksniais.
Baldų gamyboje niekas negali išstumti nuo seno įprasto medienos masyvo.
Medis gyvas - jį apdirbti sudėtingiau, todėl natūralios medienos baldai brangesni .Tokie baldai gali
būti dengti laku, vašku, aliejais. Vašku dengti paviršiai Lietuvoje - labai retas atvejis, sutinkamas tik
prabangiose virtuvėse. Tai higieniškiau nei lakas.

3.9.4. Audinių atsparumo rodikliai
Kartais audiniui taikomi ne visi išbandymai, o tik tie, kurie būtini pagal jo panaudojimą.
Kartais audiniui taikomi ne visi bandymai, o tik tie, kurie būtini pagal jo panaudojimą. Tokiu atveju
sertifikate užtenka nurodyti, kad šitas audinys praėjo vieną ar kitą testą.
Tvirtumo testas (Martindeilo testas) Lygus metalinis diskas ridenamas per audinio pavyzdį
nustatytu greičiu ir slėgiu. Bandymas lygiems audiniams atliekamas tol, kol nutrūksta trys siūlai, o
pūkuotiems - kol visiškai nusitrina pūkas nuo audinio pagrindo. Laikoma, kad audinys išlaikė testą,
jei ciklų (pasikartojančių disko judesių) skaičius viršija normą nustatyta ISO, BS (British Standard)
arba nacionalinių standartų šiai audinio rūšiai. Jei testas nurodo, kad audinys išlaikė pagal ISO
daugiau nei 5000 ciklų - tai jau garantija, kad audinys pakankamai tvirtas.
Tai vienas iš pagrindinių baldų audinio įvertinimo rodiklių. Asmeninio naudojimo baldams trinties
reikalavimai yra žymiai mažesni (priimtina norma >5 000 ciklų), nei visuomeninės paskirtiems
baldams (priimtina norma >25 000 ciklų).
Atsparumo ugniai ("Cigaretės" testas) Ant audinio padedama uždegta cigaretė. Skaičiuojamas
laikas nuo šio momento iki audinio užsidegimo. Paskutiniu metu britų standartai reikalauja, kad
baldiniai audiniai būtų padengiami ugniai atspariomis medžiagomis (nuoroda Fire Retardant arba
tik FR sertifikate). Vis gi šis reikalavimas nėra bendras Europos Sąjungos šalims. Cigaretės testas
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laikomas išlaikytu, jei nuo testo pradžios iki užsidegimo praeina 8-10 sekundžių (priklausomai nuo
audinio rūšies).
Pilingavimosi testas ("rutuliukų" susidarymas)
Ant apšviesto stalo pritvirtinamas 150×150 cm audinio pavyzdys, kuriuo juda metalinis diskas.
Atliekama po 5000 ciklų iš abiejų audinio pusių. Po to pavyzdys palyginamas su kontroliniu ir,
vizualiai įvertinus, priskiriama viena iš pilingavimosi lentelės grupių.
Pagal ISO normalūs rodikliai yra skalėje nuo 2 iki 5. Pagal Zweigle metodą geriausiu rodikliu
laikomas 1. Daugelio kompanijų standartu laikomas rodiklis pagal ISO standartą - 3-4.
Spalvos atsparumo testas laikomas vienu sudėtingiausiu testų. Audinys yra veikiamas šviesa, tuo
pačiu metu atliekant "nutrynimą" metaliniu disku tiek sauso, tiek šlapio audinio. Išbandomas
pavyzdys palyginamas su kontroliniu po kiekvieno bandymo etapo. Bandymas baigiamas po 3000
disko darbo ciklų. Išvados daromos lyginant po bandymo gautą spalvą su standartine spalvų lentele.
Normaliu rodikliu pagal ISO laikomi skaičiai nuo 4 iki 6 (matavimo skalė 1-8), kur 8 - geriausias
rodiklis. Tarptautinė standartizacijos organizacija (International Organization For
Standartization)
Įprasta ir pačią organizaciją ir jos standartus žymėti raidėmis ISO. ISO priklauso daugiau nei 130
šalių. Jos standartai yra bendrai pripažįstami. Žymimi jie raidėmis ISO ir atitinkamu skaitmeniniu
kodu. Kartu su ISO dar naudojami British Standards (Britų kokybės standartai), sutrumpintai
žymimi BS.
Kitas ne mažiau svarbus audinių gamintojų pasirinkimas yra - standartizavimas pagal ISO ne tik
produkcijos, bet ir pačios gamybos. Žinoma, skaičiai turi savo reikšmę:
ISO-9001 - sertifikuotas visas procesas nuo gaminio projektavimo ir dizaino iki gamybos,
instaliacijos ir serviso
ISO-9002 - sertifikuotas gamybinis procesas išskyrus gaminio projektavimą ir dizainą
ISO-9003 - sertifikuotas tik inspektavimas ir testavimas, kurie užtikrina, kad galutinis produktas
atitinka specifinius reikalavimus.
Fabriko-gamintojo standartizavimas yra gaminio patikimumo ir kokybės stabilumo
garantija.
Rinkdamiesi audinį, nepamirškite pasidomėti testų rezultatais ir gamintojo atestacija pagal
ISO sistemą. Tai leis jums daugiau sužinoti apie pasirinktą audinį ir neabejojant išsirinkti.
Naudingi patarimai
Audinio techninės charakteristikos gali labai paveikti apmušalų eksploataciją. Ne visi audiniai
tinka vienokio ar kitokio dizaino sofai ar foteliui. Tai ypač aktualu vieno modelio aptraukimui
naudojant kelių rūšių audinius. Pasikonsultuokite su specialistu apie galimybę panaudoti patikusį
audinį (audinius) norimo užsakyti modelio baldams. Sužinokite kaip derinasi išrinktų rūšių audiniai.
Atkreipkite dėmesį, kad dviejų rūšių audinių priežiūra gali būti skirtinga. Kartu paklauskite apie
ISO sertifikatą, bei kitus kokybinius audinio testo rodiklius.
Parengė Andrius Alekna

3.10. Terminai ir apibrėžimai
1. Apvalioji mediena - nukirstas ir nugenėtas medis be viršūnės, kuris gali būti skersai
supjaustytas arba ne.
2. Rąstas - skersai atpjauta apvaliosios medienos dalis.
3. Sortimentas - nustatytos paskirties apvalioji mediena.
4. Trumpa apvalioji mediena - iki 3 metrų ilgio apvalioji mediena, kurios tūris paprastai
skaičiuojamas erdmetriais.
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5. Ilga apvalioji mediena - apvalioji mediena, kurios ilgis 3 metrai ir daugiau, o tūris paprastai
skaičiuojamas kietmetriais.
6. Kietmetris - vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė be tuščių erdvės tarpų (ktm
arba m³).
7. Erdmetris - vieno kubinio metro erdvinės apimties medienos masė, įskaitant tarp medienos
esančius tuščius erdvės tarpus (erdm).
8. Pjautinasis rąstas - rąstas pjautinei medienai gaminti.
9. Kartis - iki 14 cm skersmens su žieve 1 m atstumu nuo storgalio ir ne mažiau kaip 3 cm
skersmens be žievės laibgalyje ilgos apvaliosios medienos sortimentas.
10. Popiermedis - apvalioji mediena, skirta mechaniniam ir galbūt cheminiam perdirbimui,
gaminant plaušieną ar medienos plokštes.
11. Plokščių mediena - apvalioji mediena plokštėms gaminti.
12. Stulpų rąstas - apvalioji mediena stulpams gaminti.
13. Pabėgių rąstas - apvalioji mediena pabėgiams ir iešminiams tašams gaminti.
14. Fanermedis - rąstas fanerai gaminti.
15. Malkos - apvalioji mediena, skirta kurui.
16. Stiebas - antžeminė medžio dalis be šakų.
17. Tarmedis - rąstas tarai gaminti.
18. Kietųjų lapuočių mediena - ąžuolo, uosio, klevo, skroblo, guobinių mediena.
19. Minkštųjų lapuočių mediena - tuopos (drebulės), beržo, gluosnio, liepos, alksnių mediena.
Apvaliosios medienos klasifikavimas:
20. Apvalioji mediena klasifikuojama pagal medžių rūšis, sortimentus (paskirtį), matmenis ir
kokybę.
21. Pagal medžių rūšis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo to, iš kokių medžių
rūšių ji pagaminta. Gali būti klasifikuojama ir pagal medžių rūšių grupes: spygliuočių, lapuočių,
kietųjų lapuočių, minkštųjų lapuočių, alksnių (juodalksnių ir baltalksnių), guobinių (guobos,
skirpsto, vinkšnos) mediena ir pan.
22. Klasifikuojant pagal medžių rūšis, vartojamos tokios medžių rūšių ar jų grupių pavadinimų
santrumpos:
P - pušis B - beržas M - maumedis
E - eglė D - drebulė L - liepa
Ą - ąžuolas J - juodalksnis Sp - spygliuočiai
U -uosis Bt - baltalksnis Lp - lapuočiai
K - klevas Gl - gluosnis Mn - minkštieji lapuočiai
G - guobiniai Sb - skroblas Kt - kietieji lapuočiai
23. Pagal sortimentus (paskirtį) apvalioji mediena klasifikuojama, kai jos naudojimo paskirtis
žinoma. Tai stulpų rąstai, pabėgių rąstai, popiermedžiai, plokščių mediena, malkos ir kt.
Vartojamos tokios sortimentų pavadinimų santrumpos:
PJ - pjautinieji rąstai SB - stiebai
ST - stulpų rąstai TM - tarmedžiai
PB - pabėgių rąstai KL - kietųjų lapuočių trumpuoliai
KR - kartys ML - malkos
PP - popiermedžiai MLI - pirmos kaitrumo grupės malkos
FN - fanermedžiai MLII - antros kaitrumo grupės malkos
PM - plokščių mediena MLIII - trečios kaitrumo grupės malkos
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24. Pagal matmenis apvalioji mediena klasifikuojama priklausomai nuo rąstų skersmens ir
ilgio.
25. Rąsto vidurio skersmuo, jeigu sunku išmatuoti, apvaliosios medienos klasifikavimui gali būti
nustatomas pagal laibgalio skersmenį ir vidutinį nuolaibį - 1 cm/m.
26. Pagal kokybę apvalioji mediena klasifikuojama, atsižvelgiant į šias ydas ir defektus:
kreivumą, įvijumą, nuolaibį, šakas (atvirąsias, apaugusias, sveikąsias, pūvančiąsias), šerdies
poslinkį, reaktingąją medieną, paviršiaus nelygumus, plyšius, nusispalvinimą, puvinius, vabzdžių
pažaidas. Ji skirstoma į 4 klases:
A klasė - aukščiausios kokybės apvalioji mediena, be ydų arba tik su nereikšmingomis ydomis,
kurios neturi įtakos jos panaudojimui. Paprastai tai kambliniai rąstai;
B klasė - normalios kokybės, įskaitant sausuolių, apvalioji mediena, kuri turi vieną ar kelias iš šių
ydų: nedidelį kreivumą, įvijumą ir nuolaibį, smulkias ar vidutinio dydžio sveikas šakas, šiek tiek
smulkių pūvančiųjų šakų, nežymų šerdies poslinkį, keletą paviršiaus nelygumų ar kitų atskirų ydų,
kurias kompensuoja bendra gera kokybė;
C klasė - apvalioji mediena, kurios dėl ydų negalima priskirti A ir B klasėms, tačiau ją galima
naudoti pramonėje. Tai mediena su stambiomis šakomis, dideliais nelygumais, stipriai nulaibėjusi,
didelio įvijumo, su giliomis pūvančiomis šakomis, dideliais puvinio plotais bei kitaip stipriai
pažeista;
D klasė - blogos kokybės mediena, kurios negalima priskirti A, B ir C klasėms, tačiau daugiau kaip
40% jos tūrio tinka panaudoti pramoniniam apdirbimui ar perdirbimui.
27. Apvaliosios medienos ydų ir defektų dydžiai, jų matavimas, skaičius bei papildomi
reikalavimai, klasifikuojant ją pagal kokybę, nurodomi nustatytąja tvarka taikomuose standartuose,
šalims susitarus kitaip - pirkimo-pardavimo sutartyse.
28. Apskaitoje apvaliosios medienos klasifikavimo požymiai rašomi tokia eilės tvarka:
sortimento pavadinimas, medžių rūšis, kokybės klasė (rūšis), stambumo klasė (grupė) arba
skersmuo cm, ilgio klasė arba ilgis m. Santrumpos atskiriamos brūkšneliu.
Pavyzdžiai:
1. PJ - P - B - Vd - L2 = pjautinieji pušies, B kokybės klasės, vidutinio stambumo, 3 - 6 m ilgio
rąstai;
2. PB - Sp = spygliuočių pabėgių rąstai.
Apvaliosios medienos ženklinimas
29. Privaloma ženklinti skirtą parduoti apvaliąją medieną, kuri klasifikuojama kokybės
klasėmis ir jos tūriui nustatyti taikomas vienetinis matavimo metodas. Mediena ženklinama ją
priimant.
30. Apvalioji mediena ženklinama, pažymint kokybės klasę ir užrašant rąstų plongalio be žievės,
o stiebų - 1,2 m atstumu nuo storgalio skersmens su žieve paskutinį matmens skaitmenį. Rąstai
ženklinami plongalyje, stiebai - storgalyje. Užrašomi ženklai turi būti gerai matomi ir išlikti, iki
mediena bus perduota pirkėjui. Skaitmenų ir raidžių aukštis - 30-80 mm.
31. Kokybės klasė pažymima vienu iš šių būdų:
1) užrašant kokybės klasės raidę;
2) spalvotais taškais: A - raudonos, B - žalios, C - mėlynos, D - juodos spalvos;
3) vienos spalvos taškais: A - keturiais taškais, B - trimis taškais, C - dviem taškais, D - vienu tašku.
32. Kokybės klasės žymėjimo būdas nurodomas apvaliosios medienos pirkimo-pardavimo
sutartyse.
33. Kai apvalioji mediena pagal taikomą standartą (sutartį) skirstoma kokybės rūšimis, vietoj
kokybės klasės raidės rašomas (įmušamas) rūšies romėniškasis skaitmuo.
132

34. Apvalioji mediena gali būti ženklinama numeriais arba identifikavimo kodais. Ženklinant
apvaliąją medieną numeriais (užrašant, įmušant, plastikinėmis arba metalinėmis plokštelėmis) ar
kodais, turi būti rašomas žiniaraštis arba sudaroma kompiuterinių duomenų bazė, kur nurodoma
kiekvieno atskiru numeriu paženklinto rąsto ilgis, storis, tūris, medžių rūšis, kokybės klasė (rūšis),
sortimento pavadinimas, standarto žymuo. Kai ženklinama numeriais ar identifikavimo kodais,
žymėti kokybės klasę (rūšį) ir skersmenį nebūtina.
35. Kokybės klasė (rūšis) gali būti pakeista Aplinkos ministerijos nustatytąja tvarka.
36. Miškų urėdijų ir nacionalinių parkų direkcijų nuožiūra apvalioji mediena gali būti
ženklinama spaudais.
37. Apvaliosios medienos ženklinimo būdas nurodomas pirkimo-pardavimo sutartyje.
38. Grynas tūris – faktinis medienos tūris.
39. Medienos drožlės - sumedėjusios biomasės drožlės, susidarančios obliuojant medieną.
40. Medienos kuras - visų tipų biokuras tiesiogiai ar netiesiogiai gautas iš sumedėjusios biomasės.
41. Medienos skiedra - aštriais įrankiais, tokiais kaip peilis mechaniškai susmulkinta sumedėjusi
biomasė į tam tikro dydžio gabalėlius.
42. Medvežė – mašina, kuri išveža medieną iš kirtavietės prie kelkraščio.
43. Miško kuras - medienos kuras, pagamintas iš sumedėjusios biomasės, kuri anksčiau nebuvo
naudojama apdirbimui.
44. Pjuvenos - smulkios dalelės, susidarančios pjaunant medieną.
45. Sausa medžiaga – medžiaga, iš kurios tam tikromis sąlygomis pašalintas drėgnumas.
46. Smulki mediena – apvalioji mediena, kurios viršūnės skersmuo po žieve yra 5,6 –13,5 cm.
47. Žievė – išorinė medžio dalis, dengianti medieną.
48. Viršūnė – viršutinė stiebo dalis po paskutinio sortimento (rąsto) nupjovimo. Didžiausias
skersmuo po žieve neturi viršyti 5 cm.
49. Brazda besidalijančių ląstelių sluoksnis tarp luobo ir balanos, kuris augančiame medyje sudaro
luobo (į išorę) ir medienos (į vidų) ląsteles.
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