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PAGRINDINĖS SANTRUMPOS 

a – atstumas tarp apkrovos taško ir arčiausios atramos atliekant bandymą, mm; 

aw, bw – bandinio skerspjūvio matmenys, m; 

b - bandinio plotis, mm; 

C -  anglis; 

C14; C16; C18 ir kt.  – stiprumo klasės pagal EN: 338; 

Ca – kalcis; 

d – vertinamo medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm;  

dx – greta augančio medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm; 

DBH – medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm; 

F1-F2 – apkrovos prieaugis, kur imama jėga atitinkamai 0,2 Fmax (F2) ir 0,4 Fmax (F1), N;  

Fmax – maksimali apkrova, N; 

h – bandinio aukštis, mm; 

K – kalis; 

l - atstumas tarp centrinių atramų, mm; 

lw – bandinio ilgis, m; 

mw – W drėgnumo bandinio masė, kg; 

MOE – statinis tampros modulis, atliekant lenkimo bandymus pagal EN: 408 N/mm2; 

MOEdyn – dinaminis tampros modulis bandiniams, gautas su MTG Timber grader. N/mm2; 

MOElog – rąstų dinaminis tampros modulis, gautas su Arbotom 3D N/mm2; 

MOR (fm) – stipris lenkiant, atliekant lenkimo bandymus pagal EN: 408 N/mm2; 

Mg – magnis; 

N – azotas; 

Nbl – normalaus drėgnumo nederlinga augavietė; 

Ncl – normalaus drėgnumo vidutinio derlingumo augavietė; 

P – fosforas; 

pH – dirvožemio rūgštumas; 

 – medienos tankis, kg/m3; 

r – atstumas tarp medžių, m; 

V – garso greitis, m/s;  

W – bandinio drėgnis,  %; 

ω2-ω1 – deformacijos prieaugis, atitinkantis F2-F1, mm. 



7 

ĮVADAS 

Kiekvienais metais pasaulyje didėja medienos, kaip natūralios žaliavos, gaminių 

poreikis, o dėl bioekonomikos plėtros mediena tampa dar svarbesniu atsinaujinančiu ištekliumi. 

Tačiau prastėjanti miškų biologinė įvairovė ir didėjantys visuomenės lūkesčiai dėl saugomų 

teritorijų plotų didinimo mažina ūkinių miškų plotus tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Netolimoje 

ateityje miškininkystės ir medienos pramonei gali kilti iššūkių, siekiant patenkinti didėjantį 

medienos gaminių poreikį. Vienas iš būdų išauginti didesnius kokybiškos medienos kiekius 

galėtų būti plantacinės miškininkystės plėtra: tikslingas želdinių vietos, augimo sąlygų (reljefas, 

augavietė, dirvožemio derlingumas), medžių rūšinės sudėties, pradinio medžių tankumo bei, 

vėlesniuose etapuose, želdinių retinimo intensyvumo parinkimas. Tokios plantacijos galėtų būti 

sėkmingai įkuriamos derinant medienos pramonės, miškų ūkio sektoriaus poreikius ir 

visuomenės interesus bei atsižvelgiant į aplinkosauginius ir ekosistemų tvarumo aspektus. 

Lietuvos miškuose vyrauja paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) ir paprastoji eglė (Picea 

abies (L.) H. Karst.), kurios sudaro, atitinkamai, 34,5 % ir 21,0 % Lietuvos miškų ploto (Lietuvos 

miškų ūkio statistika, 2019). Šių spygliuočių medžių rūšių mediena yra paklausi ir gana plačiai 

naudojama įvairių medienos produktų gamybai. Plečiantis medienos produktų panaudojimo 

sritims, labai svarbu ne tik išauginti kuo daugiau medienos biomasės, bet ir siekti aukštesnės 

medienos kokybės. Dėl šių priežasčių mokslininkai ir verslo sektorius ieško sprendimų, kaip 

pagerinti medienos kokybę ar atskiras jos savybes ir kaip jas įvertinti kuo ankstesniame etape 

nedestrukciniais metodais. Kai kurie miškininkystės praktikoje taikomi metodai, padedantys 

pasiekti didesnę medžių biomasę, kartu leidžia išauginti ir aukštesnės kokybės medieną (Wang et 

al., 2000; Lindström et al., 2009; Krajnc et al., 2019; Russo et al., 2019). 

Medienos išteklių planavimas, taikant tikslines medžių auginimo technologijas, leidžia 

išauginti tam tikrai pramonės sričiai tinkamų savybių medieną. Svarbus plantacinės 

miškininkystės kriterijus yra tinkamų auginimo sąlygų – reljefo, augavietės, dirvožemio 

derlingumo – pasirinkimas. Kitame etape turėtų būti sprendžiama ir tikslingai parenkama 

auginimo technologija: medyno sudėtis (mišrus ar grynas), pradinis medžių įveisimo tankumas, 

retinimo intensyvumas. Šiame etape medynų formavimuisi didelę įtaką daro medžių 

konkurencija dėl maisto medžiagų ir šviesos (Waghorn et al., 2007; Linkevičius et al., 2014). 

Medžių augimą miške galima kontroliuoti, parenkant įvairias medžių auginimo 

technologijas. Vienas pagrindinių medyno rodiklių, darančių įtaką medžių radialiniam 

prieaugiui, yra pradinis medyno tankumas (Kairiūkštis, Juodvalkis, 1985; Watt et al., 2006). 

Pripažinta, kad medienos fizikinėms ir mechaninėms savybėms įtakos turi medynų retinimo 

intensyvumas, medžių rūšinės sudėties parinkimas ir medžių konkurencija dėl maisto medžiagų 
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bei šviesos (Cameron, 2002; Waghorn et al., 2007; Moore et al., 2009). Norint išauginti 

atitinkamų savybių medieną, yra svarbu aplinkos veiksnius kontroliuoti visą medyno 

formavimosi laikotarpį (Pretzsch, Rais, 2016). 

Medienos tankis yra viena svarbiausių medienos savybių, turintis gana stiprius 

koreliacinius ryšius su stiprio savybėmis (Blankas, Baltrušaitis, 2000; Bowyer et al., 2003). 

Medienos stipris apibrėžia didžiausią turimą struktūros pakantumą apkrovai iki lūžimo, o 

medienos atsparumas deformacijai lemia medžiagos gebėjimą atsispirti išorinėms mechaninėms 

jėgoms (Moore et al., 2009). Tuo tarpu tampros modulis yra sugebėjimas įtampų metu išlaikyti 

nepakitusią struktūrą. Tarp stiprumo ir tamprumo koeficiento yra taip pat stiprus tiesioginis 

tarpusavio ryšys, taigi įvertinant medienos stiprį verta naudotis tampros moduliu, nes maksimalų 

stiprumą sunku nustatyti nesupjovus ir nesulaužius bandinių (Kollman, Cōté, 1968).  

Pastaruoju metu daugėja tyrimų, kuriuose bandoma modeliuoti medienos kokybinius 

rodiklius medžio ir medyno lygmenyje, naudojant skirtingas programas. Suomijoje buvo 

bandoma numatyti paprastosios eglės medienos kokybę, taikant simuliacinius modelius (Kantola 

et al., 2009). Tiesinės regresijos tipo modeliai buvo pritaikyti paprastosios eglės ir paprastosios 

pušies statinio tampros modulio (MOE) ir stiprio lenkiant (MOR) nustatymui pagal medžio ir 

bandinių rodiklius (Hautamäki et al., 2013; 2014), o Norvegijoje buvo tirta paprastosios eglės 

medienos kokybė (MOE ir MOR), pritaikius tiesinius mišrių efektų modelius (Høibø et al., 

2014). Lietuvoje panašių tyrimų iki šiol nebuvo atlikta, nors, tikslingai parenkant visus 

kriterijus, yra galimybė išauginti geresnės kokybės ar geresnio produktyvumo miškus, jų 

medieną panaudojant vis didėjantiems visuomenės ir verslo sektoriaus poreikiams tenkinti. 

Tyrimų hipotezės:  

1. Medienos savybes gerina didesnė konkurencija tarp medžių.  

2. Taikant skirtingas miškininkavimo technologijas galima užauginti kokybišką medieną 

per trumpesnę medžio apyvartą nei techninis medžio amžius.  

Tyrimų tikslas – nustatyti ir palyginti paprastosios pušies ir paprastosios eglės medienos 

fizikines ir mechanines savybes skirtingo pradinio tankumo medynuose. 

Tyrimų uždaviniai:  

1. Nedestrukciniais metodais įvertinti pušies ir eglės medienos dinaminį tampros modulį.  

2. Palyginti pušies ir eglės medienos tankį bei metinių rievių savybes skirtingo tankumo 

medynuose.  

3. Nustatyti pušies ir eglės pjautosios medienos bandinių tampros modulį ir stiprį lenkiant 

bei jų ryšį su dinaminiu tampros moduliu.  

4. Įvertinti augimo sąlygų ir miško ūkinių priemonių įtaką pušies ir eglės medienos 

savybėms. 
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Ginamieji teiginiai:  

1. Medienos mechaninės savybės priklauso nuo augimo sąlygų ir pradinio medyno 

tankumo.  

2. Taikant miškininkavimo technologijas per trumpesnį laiką įmanoma užauginti 

kokybišką pušies ir eglės medieną.  

Mokslinis darbo naujumas. Darbas yra originalus tuo, kad įvertintos svarbiausios 

paprastosios pušies ir paprastosios eglės medienos fizikinės ir mechaninės savybės skirtingo 

tankumo medynuose iš ilgalaikio eksperimento. Remiantis darbo rezultatais, buvo įvertinti 

tarpusavio ryšiai tarp skirtingų medienos fizikinių ir mechaninių savybių nustatymo metodų, kas 

leidžia pasirinkti tinkamiausius metodus atitinkamoms savybėms tirti. Gauti rezultatai leidžia 

palyginti augimo sąlygų įtaką medienos savybėms ir modeliuoti norimas medienos savybes 

būsimiems medynams, o šis darbas suteikia naujų žinių plantacinės miškininkystės ir medienos 

mokslams.  

Disertacinio darbo aprobavimas. Disertacijos tema paskelbti 3 moksliniai straipsniai, 

atspausdinti tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose. Tyrimų rezultatai 

pristatyti 6-iose tarptautinėse konferencijose. 

Disertacijos turinys ir apimtis. Disertaciją sudaro įvadas, literatūros analizė, tyrimo 

metodų aprašymas, rezultatų analizė, naudotos literatūros sąrašas. Disertacijos apimtis 172 

puslapiai (kartu su anglų kalbos santrauka), disertacija iliustruota 30 paveikslų ir 11 lentelių, 

literatūros sąraše – 160 šaltinių.  
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1. LITERATŪROS ANALIZĖ 

1.1. Medienos charakteristika 

Lietuvos teritorijoje miškai užima 2195,6 tūkst. ha arba 33,6 % šalies ploto. Pagrindinės 

Lietuvos miškuose augančios medžių rūšys yra paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) ir paprastoji 

eglė (Picea abies (L.) H.Karst.), kurios užima, atitinkamai, 34,5  % ir 21,0  % Lietuvos miškų 

ploto (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2019). To paties boniteto ir panašaus vidutinio medžio 

skersmens eglynai sukaupia didesnį medienos tūrį nei pušynai (Ozolinčius, 1998). Nors pušies ir 

eglės mediena labai panaši, pušies mediena turi aiškiai išreikštą tamsesnės spalvos branduolinę 

medieną, lyginant su eglės mediena.  

Nuo seno pagrindinis miškų teikiamas produktas yra mediena, kuri naudojama įvairiems 

visuomenės poreikiams tenkinti. 2017 m. buvo pagaminta 1330000 m3 pjautinės medienos, 

72400 m3 lukšto, 48500 m3 klijuotinės faneros ir 747600 m3 drožlių plokštės (Lietuvos miškų 

ūkio statistika, 2018). Pjautinė mediena naudojama statyboms ir įvairioms namų, tiltų, tvorų ir 

panašioms konstrukcijoms. Natūralios medienos gaminiai vis plačiau naudojami pasaulyje, o dėl 

medienoje esančios didelės anglies sankaupos, tokių gaminių naudojimas tam tikra prasme 

prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Didėjant medienos poreikiui ir plečiantis rinkai, 

netolimoje ateityje medienos pramonei gali kilti iššūkių, siekiant patenkinti augančius 

visuomenės poreikius. Ieškant šios problemos sprendimų, neretai diskutuojama apie galimybę 

didesnius medienos kiekius išgauti pasitelkus plantacinę miškininkystę. Tokios plantacijos 

turėtų būti auginamos medienos pramonės ir miškų ūkio sektoriaus poreikius bei visuomenės 

interesus derinant su aplinkosauginiais ir ekosistemų tvarumo aspektais. 

Žinoma, kad pagrindinė medžio dalis yra mediena, dažniausiai išgaunama iš medžio 

kamieno (Jakimavičius, 2009). Visgi, gamybai naudojama žaliavinė mediena gali būti 

išgaunama ne tik iš antžeminio stiebo, bet ir šaknų ar šakų (Shmulsky, Jones, 2001; Rowell, 

2007). Bendrai, medžio kamienas sudarytas iš tokių dalių: vidinės žievės, išorinės žievės, 

šerdies, metinių rievių, balaninės ir branduolinės medienos. Mediena kartu su šerdimi sudaro 

90–95 % brandaus medžio skerspjūvio ploto ir 80–90 % stiebo apimties.  

Pramonėje medienos produktai naudojami ją pjaunant trimis kryptimis – radialine 

(spinduline), skersine ir tangentine (1 pav.). 
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1 pav. Medžio sandara ir kryptys  

Fig. 1. Wood structure and direction 

Šaltinis / Source: Encyclopedia Britannica, 2020 

 

Centrinę medžio kamieno dalį sudaro ovalios arba apskritimo formos šerdis, kuri atrodo 

kaip nedidelė tamsi dėmelė. Dėl nevienodų medžio augimo sąlygų nulemto ekscentriškumo, 

medžio šerdis dažnai nėra kamieno centre, o jos dydis svyruoja nuo 2 iki 5 mm, priklausomai 

nuo medžio rūšies. Spygliuočių medžių rūšių šerdis yra tiesi, o lapuočių medžių – neretai 

vingiuota. Šerdis sudaryta iš purių ir minkštų audinių, o tai lemia, kad aplink šerdį formuojasi 

įvairios ydos – plyšiai, puviniai, šakutės. Būtent šios savybės gali sumažinti medienos produktų 

kokybę ir vertę. Norint gauti kokybiškus pjautinosios medienos produktus ar renkantis medieną 

specifinėms konstrukcijoms, kurioms reikalinga stipresnių mechaninių savybių mediena, reikėtų 

vengti šerdies patekimo į tokią medžiaga (Kollman, Cōté, 1968; Jakimavičius, 2009). 

Augančio medžio medienoje vyksta aktyvūs biologiniai procesai, būtini medžiui augti, 

adaptuotis prie besikeičiančios aplinkos, išgyventi ir pan. Medienoje vyksta daugelis medžiui 

svarbių fiziologinių procesų: per medienoje esančias poras ir indus keliauja maisto medžiagos ir 

vanduo iš šaknų į antžemines medžio dalis (lapus, spyglius, šakas), medienoje ir žievėje 

kaupiamos maisto medžiagų atsargos.  

Aplink centrinį medžio cilindrą yra žievė. Makroskopinis žievės audinio vaizdas skiriasi, 

priklausomai nuo medžio rūšies ir amžiaus. Žievės augimo sluoksniai nėra makroskopiškai 

atskirti, kaip ir medienos augimo žiedai. Visgi, senesniuose medžiuose gali būti matomos dvi 

žievės dalys – vidinė žievė arba luobas (santykinai šviesios spalvos, siaura ir drėgna) ir išorinė 

žievė arba žiauberis (tamsi, sausa ir kamštinė). Luobo funkcija yra kaupti maisto medžiagas, o 

žiauberio – saugoti medį nuo įvairių mechaninių pažeidimų, bakterijų, grybų, temperatūros 

pokyčių ir pan. Žievės tūris medyje gali sudaryti nuo 10 % iki 20 % viso stiebo tūrio, 

priklausomai nuo medžio rūšies ir amžiaus. Nuo kelminės dalies viršūnės link, žievės storis ir 
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proporcija mažėja. Taip pat storiausia žievė būna medžio kelminėje dalyje (Shmulsky, Jones, 

2001; Jakimavičius, 2009). 

Medienai būdingi atskiri skritulio formos sluoksniai – metinės medienos rievės. Šios 

rievės matomos kaip koncentriški žiedai. Ryškiausiai šios rievės matomos spygliuočių 

medienoje. Nors daugeliu atvejų medienos rievės matomos kaip linija, tačiau kai kurių medžių 

rūšių, pavyzdžiui, skroblo ar kadagio, jos būna vingiuotos, o buko ir alksnio – banguotos. 

Spygliuočių medžių rūšių medienoje per vienerius metus susidaro tamsesnės ir šviesesnės 

spalvos metinė rievė. Kiekviena metinė rievė susideda iš dviejų dalių: ankstyvosios medienos –  

tai – vidinė, esanti arčiau šerdies, minkštesnė, kartais šviesesnės spalvos dalis, ir  vėlyvosios 

medienos, tai – išorinė dalis, esanti žievės pusėje, kartais tamsesnės spalvos. Ankstyvoji metinės 

rievės dalis susiformuoja pavasarį, o vėlyvoji – vasaros gale. Ankstyvoji mediena būna sudaryta 

iš plonasienių ir plačiaertminių elementų, šia mediena nuo šaknų viršūnės link teka vanduo su 

maisto medžiagomis. Vėlyvoji mediena sudaryta iš storasienių siauraertminių elementų, kurie 

atlieka mechanines funkcijas (Bodig, Jayne, 1982; Shmulsky, Jones, 2001; Bowyer et al., 2003; 

Jakimavičius, 2009). 

Kiekvienais metais skirtingos aplinkos sąlygos nulemia nevienodą metinių rievių dydį ir 

skirtinga medžių metinį prieaugį (Bitvinskas, 1997). Medžio rievės plotis priklauso nuo medžio 

rūšies, amžiaus, augavietės ir klimatinių sąlygų. Siauresnės metinės rievės ir mažesnis medžio 

prieaugis fiksuojamas tais metais, kuomet medis auga ekstremalios sausros ar perteklinio 

drėgnumo sąlygomis, veikiant neįprastai aukštai ar žemai temperatūrai, t. y. kuomet sutrikdomas 

optimalus vandens ir maisto medžiagų pasisavinimas iš dirvožemio. Esant palankioms augimo 

sąlygoms, medis formuoja konkrečiai medžio rūšiai būdingo pločio metines rieves. Rievės plotis 

yra nepastovus dydis, susijęs su medienos fizikinėmis-mechaninėmis savybėmis. Kiekvienai 

medžių rūšiai yra būdingas tam tikras rievių skaičiaus maksimumas ir minimumas viename 

centimetre, kurį peržengus medienos mechaninės-fizikinės savybės prastėja. Spygliuočių 

medžių rūšių rievių skaičius 1 cm neturi būti mažesnis kaip 3 ir didesnis kaip 20 (Jakimavičius, 

2009). Iš metinių rievių skaičiaus kelme galima nustatyti medžio amžių. Visgi, toks medžio 

amžiaus nustatymo būdas nėra visiškai tikslus, nes kai kuriais atvejais atsiranda dvigubų rievių, 

arba būna metų, kai rievės nesusidaro. 

1.2. Medienos kokybės gerinimo būdai 

Kaip buvo minėta 1.1 skyriuje, mediena yra biologinė medžiaga nuo seno naudojama 

žmogaus gyvenime. Šiuolaikinėje visuomenėje augant medienos panaudojimui skirtingose 

srityse, didėja reikalavimai medienos kokybei. Mokslininkai ir pramonės atstovai ieško 

sprendimų ir būdų kaip pagerinti medieną ar jos atskiras savybes. Literatūroje pateikiama 
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keletas būdų kaip gerinti medieną: medienos išteklių planavimas su tikslinga auginimo 

technologija, medienos gaminių modifikacija, kompozicinių medžiagų kūrimas, klijuotos 

medienos gaminiai ir kt. 

Medienos išteklių planavimas, parenkant tikslingą medžių auginimo technologiją, yra 

natūraliausias būdas kaip galima išauginti daugiau kokybiškos medienos atitinkamoms sritims. 

Miške vykstančius augimo procesus žmogus gali kontroliuoti taikydamas įvairias medžių 

auginimo technologijas. Svarbūs keli kriterijai, kurie lemia medienos produkcijos kokybę 

realizacijos metu. Vienas iš šių kriterijų – medžių selekcija pagal genotipus. Kitaip tariant, 

tikslinga atsirinkti tinkamą sėklinę medžiagą pagal norimą tikslą produkcijos realizacijos metu. 

Genetiškai nulemta, kad tos pačios medžio rūšies vienos genetinės šeimos mediena gali būti 

kietesnė ar patvaresnė negu kitos šeimos. Atliekant sėklinės bazės selekciją, galima pagerinti 

medienos savybes. Norint plėtoti selekciją medienos savybių gerinimui ar ją įtraukti į jau 

esamas selekcijos programas, reikia turėti informacijos apie atitinkamų medienos savybių 

genetinę variaciją ir jos ryšį su kitais augimo požymiais (Hylen, 1997). Švedijoje vykdomos 

pušies selekcinės programos vertinimas parodė, kad jau 8 metų amžiuje galima sėkmingai 

vykdyti genotipų atranką, siekiant pagerinti medienos kokybines savybes (Hong et al., 2015).  

Kitas svarbus kriterijus – įveisimo vieta ir augimo sąlygų pasirinkimas: reljefas, augavietė, 

dirvožemio derlingumas ir kitų aplinkos sąlygų tinkamas parinkimas. Kitame etape turėtų būti 

tikslingai parenkama auginimo technologija: medyno sudėtis (mišrus ar grynas), pradinis 

medžių įveisimo tankumas, retinimo intensyvumas. Šiame etape medyno formavimuisi daug 

įtakos turi medelių konkurencija dėl maisto medžiagų ir saulės šviesos tarp medžių (Linkevičius 

et al., 2014). Norint palengvinti miškininkavimo technologijos pasirinkimą, kuriamos 

simuliacinės programos, kurios pagal turimus duomenis bando numatyti realizacijos metu 

gaunamą rezultatą. Lietuvoje buvo simuliuotas paprastosios pušies skirtingose augavietėse 

augančių medynų produktyvumas (Linkevičius et al., 2014).  Taip pat bandoma simuliuoti 

medienos kokybinius rodiklius, naudojant skirtingas programas. Suomijoje siekiant numatyti 

paprastosios eglės medienos kokybę, taikyti simuliaciniai modeliai (Kantola et al., 2009). 

Kanadoje buvo tirta bankso pušis (Pinus banksiana), modeliuojant medienos tankį, pluošto 

kryptį, tampros modulį, tracheidžių sienelių storį ir kitus kokybinius medienos rodiklius 

(Newton, 2019). Tikslingai parenkant visus minėtus kriterijus, yra galimybė išauginti geresnės 

kokybės ar geresnio produktyvumo miškus, jų medieną panaudojant vis didėjantiems 

visuomenės poreikiams tenkinti. 

Kitas plačiai taikomas medienos ar jos gaminių kokybės pagerinimo būdas yra medienos 

modifikacija. Tai yra dirbtinis medienos tobulinimas, norint apsaugoti ar pagerinti gaminį. 

Modifikacija gali būti cheminė, terminė, veikiant tik medienos paviršių ir pan. (Rowell, 1994; 
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Rowell, Roger, 2007). Cheminės modifikacijos metu mediena dažniausiai yra apdorojama ją 

laikant/mirkant tam tikruose cheminiuose tirpaluose. Vienas populiaresnių medienos cheminio 

modifikavimo būdų yra acetilinimas. Šio proceso metu acto anhidrido reakcija su mediena lemia 

esminių hidroksilo grupių esterizavimą ląstelės sienelėje, susidarant acto rūgšties šalutiniam 

produktui (Rowell, 1994). Acetilinimas sumažina medienos higroskopiškumą ir padidina 

matmenų stabilumą bei atsparumą biologiniam poveikiui (Rowell, Roger, 2007). Kitas 

populiarus cheminio modifikavimo būdas yra medienos furfuruliavimas, t. y. medienos 

modifikavimas ją veikiant furfurilo alkoholio derva. Šis procesas yra žinomas kaip efektyvus 

būdas gauti medienos gaminius, pasižyminčius dideliu matmenų stabilumu, ilgaamžiškumu ir 

atsparumu šarmams bei rūgštims. Furfurilo alkoholis yra atsinaujinanti cheminė medžiaga, 

gaunama iš furfurolo, gaminama iš hidrolizuotų biomasės atliekų (Homan et al., 2004).  

Termiškai apdorota mediena yra mažesnio tankio negu neapdorota ir pasižymi dideliu 

matmenų stabilumu ir hidrofobiškumu, tačiau jos mechaninės savybės prastėja dėl vykstančių 

cheminių procesų medienoje, ypač ją veikiant aukšta temperatūra (apie 180 °C) (Homan et al., 

2004). Terminio proceso metu hemiceliuliozė deacetilinimama ir oksiduojama. Tuomet susidaro 

skilimo produktai – hidrofiliniai mažos molekulinės masės junginiai arba naujos karbonilo ir 

karboksilo grupės bei išsiskiria anglies dioksidas, dėl to mažėja  anglies ir deguonies kiekis 

medienoje (Gaff et al., 2019). 

Medienos paviršiai modifikuojami įvairiais būdais: nano dalelėmis, plazma, aliejais ir kt. 

Slovėnijoje mokslininkai išbandė paviršiaus modifikaciją su šalta plazma ir nustatė, jog taip 

padengti paviršiai tampa atsparesni vandens įgėrimui, gali pagerėti medienos atsparumas 

grybinėms ligoms (Žigon et al., 2019). Vis populiaresniu tampa medienos paviršiaus 

padengimas įvairiomis nano dalelėmis. Šiam procesui gali būti naudojamos įvairios cheminės 

nano dalelės: silikono, sidabro, aukso, geležies titano, cerio ir t. t. Nano dalelės vis plačiau 

maišomos kartu su medienos dažais. Neretai nano dalelės naudojamos siekiant apsaugoti 

medienos gaminius nuo UV spinduliuotės. Pavyzdžiui, Austrijoje atlikto tyrimo metu, naudojant 

cerio nano daleles, buvo nustatyta, jog šis medienos padengimas pagerina apsaugines medienos 

savybes nuo UV spinduliuotės (Janescha et al., 2020). 

 Kitas būdas gerinti medienos produktus yra kompozicinių medžiagų naudojimas, kuomet 

kuriami medienos ir kitų medžiagų, pavyzdžiui, plastiko jungtiniai produktai. Rusijoje buvo 

atliktas tyrimas, kuomet termiškai apdorota mediena buvo maišoma su plastiku, atitinkamai 

60 % ir 40 % dalimis. Tyrimas parodė, jog gauta nauja kompozicinė medžiaga turi geresnes 

hidrofobiškumo savybes ir jos matmenys daug stabilesni, lyginant su nemodifikuota mediena 

(Galyavetdinov et al., 2016). 
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Medžiai augimo metu sukuria ribotų matmenų produktus. Apdirbimo kompanijos taip pat 

turi ribotų matmenų pjovimo galimybes. Norint gauti dideles konstrukcijas, iš kurių būtų galima 

gaminti tiltus, aukštus pastatus ir kitus specifinių matmenų reikalaujančius produktus, yra 

sukurta technologija leidžianti medieną tarpusavyje suklijuoti. Šie produktai yra žalios medienos 

gaminiai, tarpusavyje suklijuoti klijais (dažniausiai formaldehido pagrindu), kurie yra 

presuojami ir išdžiovinami. Skirtingiems gaminiams paruošti yra naudojami šalti arba karšti 

presai. Produktai, kurie gaminami klijuojant medieną yra: fanera, klijuotos faneros sijos (LVL), 

orientuotoji skiedrantų plokštė (OSB) ir vidutinio tankio medienos plaušų plokštė (MDF), 

kryžmai sluoksniuota klijuota mediena (CLT), sluoksniuota klijuota mediena (glulam – GLT) 

ir kt. (Lam, 2001). 

1.3. Nedestrukciniai medienos savybių įvertinimo metodai 

Pramonės sektoriuje medienos gaminių kokybės nustatymui ir sortimentavimui vis plačiau 

taikomi nedestrukciniai medienos matavimo metodai. Šie medienos matavimo metodai, pagrįsti 

streso bangomis, pastaraisiais dešimtmečiais buvo išsamiai tiriami ir, remiantis tyrimais, 

nustatyta, kad jie leidžia numatyti medinių medžiagų mechanines savybes (Wang, 1999; Carter 

et al., 2005; Wang et al., 2007). Pagrindiniai prietaisai, kuriais nustatomos medienos savybės 

nedestrukciniais metodais, yra tomografai. Tokie tomografai būna įvairių tipų, gali būti 

atliekama jonizuotos radiacijos (rentgeno spindulių), terminė, mikrobangų, ultragarso, 

branduolinio magnetinio rezonanso ir neutronų tomografija (Bucur et al., 1998).  

Tomografija yra neinvazinis objektų vidinės struktūros tyrimas, peršviečiant juos iš įvairių 

pusių skvarbia spinduliuote. Klasikine prasme, tomografija prasidėjo nuo rentgeno spinduliuotės 

panaudojimo. Tačiau dabar yra ir kitų tomografijos metodų, nesiremiančių jonizuojančia 

spinduliuote ir atliekamų, pavyzdžiui, ultragarsu ar magnetiniais laukais. Per medieną 

sklindančios garso bangos impulsai pirmiausiai priklauso nuo medienos tankio, tampros 

modulio ir medienos drėgnio (Luciana, 2014). 

Seniausias nedestruktyvus medienos vertinimas yra jos vizualusis kokybinis rūšiavimas. 

Net ir pastaraisiais metais šis metodas yra intensyviai taikomas, siekiant medieną atrinkti įvairių 

produktų gamybai, taip pat biologinės degradacijos aptikimui. Mokslinių nedestruktyvių metodų 

vystymasis tapo įmanomas ankstyvajame 20-ame amžiuje, kai buvo pradėta vystyti tamprumo 

teorija ir patobulėjo instrumentinis medienos savybių nustatymas. Mokslininkų dėmesys iš 

pradžių buvo sutelktas į tampros modulio nustatymą statiniais metodais (Kollmann, 1951). 

Vėliau Europoje buvo sukurti akustinių virpesių dinaminiai metodai, skirti nustatyti medienos 

tampros modulį. 
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Nedestruktyvių matavimo metodų pagrindinis tikslas – ištirti medienos ar jos produktų 

savybes nesuardant mechaniškai bandinio. Šiuo metu yra įvairių nedestrukcinių matavimo 

metodų, skirtingoms medienos savybėms nustatyti. Sobue (1993) pateikė nedestruktyvių 

metodų klasifikaciją pagal medienos savybes ir metodus joms nustatyti (1 lentelė). 

Mediena yra natūrali kompozitinė medžiaga, turinti hierarchinę struktūrą, kuri gali būti 

heterogeninė ir anizotropinė. Anizotropiškumas ir heterogeniškumas nėra absoliučios 

charakteristikos, tačiau jos daro įtaką medienos fizikinėms savybėms, kurios gali būti 

nustatomos pagal bangų sklidimo ilgį (Bucur, Rasolofosaon, 1998). Norint gauti atitinkamo 

mastelio medienos struktūros atvaizdavimą, pasirenkami skirtingi metodai su skirtingais bangų 

ilgiais (2 lentelė). 

Siekiant efektyvesnio medienos medžiagų panaudojimo ateityje turi būti plėtojamos šios 

trys pagrindinės sritys: 

 – vystyti nedestruktyvių matavimų techniką skirtingoms medienos savybėms – 

fizikinėms, mechaninėms, cheminėms, estetinėms ir t. t.; 

 – tobulinti natūralios kokybės medieną, modifikuojant jos savybes skirtingais apdirbimo 

būdais; 

 – kurti naujus produktus, naudojant medieną kaip pagrindinę medžiagą, atsižvelgiant į 

šiuolaikinės visuomenės poreikius (Bucur, Rasolofosaon, 1998). 

Pastebėtas vis didėjantis prietaisų, tiriančių medienos kokybę skleidžiant bangas per 

medžiagą, naudojimas, nes tokie prietaisai yra greiti, tikslūs ir pigūs. Žemo dažnio bangos 

pateikia skersinio pjūvio vaizdą, nulemtą sklidimo laiko ir apytikrio greičio. Bangos sklidimo 

laikas tarp daviklių yra fiksuojamas ir rezultatai pateikiami spalvomis (Rinntech, 2005).  

Impulso sklidimo greitis per medieną yra susijęs su jos fizikinėmis ir mechaninėmis 

savybėmis, tokiomis kaip tankumas ir tampros modulis. Šios savybės yra veikiamos sąlyginės 

drėgmės ir medžio anatominės struktūros. Dėl anizotropinės medienos prigimties bangų 

judėjimas pasižymi skirtingu greičiu į kiekvieną struktūrinę pusę. Tankio ir garso sklidimo 

greičio tarpusavio sąveika taip pat nemažai nagrinėta, tačiau tam, kad gautume patikimą 

medienos tankio įvertinimą, būtina atlikti daugiau tyrimų, susijusių su tankio ir garso sklidimo 

sąveikomis (Ross, Pellerin, 1994). Pereira-Rollo ir kt. (2014) teigia, jog sąlyginį tankį galima 

būtų nustatyti pagal impulso sklidimo greitį medienos skerspjūvyje. Minėtame tyrime buvo 

gauti stiprūs ryšiai tarp medienos tankio ir impulsų greičio (R2 = 0,85) (Pereira-Rollo et al., 

2014). 

 



17 

1 lentelė. Nedestruktyvių metodų taikymas medienos parametrams nustatyti (Sobue, 1993) 

Table 1. Wood properties determination by nondestructive technique (Sobue, 1993) 

Medienos savybė 

Wood parameter 

Matuojamos medienos savybės 

Wood properties measured 

Metodai 

Techniques 

Drėgnis 

Moisture content 

Dielektrinės savybės 

Dielectric properties 

Varža DC ir aukšto dažnio mikrobangos, infraraudonieji 

spinduliai, branduolinis magnetinis rezonansas 

Impendance DC and high frequency, microwave, infrared, 

NMR 

Šiluminės savybės 

Thermal properties 

Infraraudonieji spinduliai 

Infrared 

Jonizuotų spindulių absorbcija 

Ionizing rays absorption 

Rentgeno spinduliai, gama spinduliuotė 

X-rays; gamma rays 

Tamprumo savybės 

Elastic properties 

Rezonansinio dažnio metodas, ultragarso metodas 

Frequency resonance method, ultrasonic method 

Medienos tankis 

Density 

Svėrimas 

Weight 

Gravimetrinis metodas 

Gravimetric method 

Jonizuoti spinduliai 

Ionizing rays 

Rentgeno spindulių mikrodensitometras, beta ir gama 

spinduliai 

X-ray microdensitometry, attenuation of X, beta and 

gamma rays 

Dielektrinės savybės 

Dielectric properties 

Mikrobangų technika 

Microwave technique 

Mechaninės savybės 

Mechanical properties 

Pilodin (prietaisas, kuris su tam tikra jėga šauna adatėlę į 

medieną) 

Pilodyne 

Pluošto kryptis 

Fiber direction 

Tamprumo savybės 

Elastic properties 

Ultragarso greitis 

Ultrasonic velosity 

Dielektrinės savybės 

Dielectric properties 

Mikrobangos 

Microwaves 

Šviesos išsklaidymas 

Light scattering 

Lazeriai, matoma šviesa 

Laser, visible light 

Šiluminės savybės 

Thermal properties 

Infraraudonieji spinduliai 

Infrared 

Šakų aptikimas 

Knot detection 

Optinės savybės 

Optical properties 

CCD kamera, kalorimetras 

CCD camer, colorimetry 

Tamprumo savybės 

Elastic properties 

Ultragarsas 

Ultrasonic CT 

Jonizuota radiacija 

Ionizing radiation 

Rentgeno spinduliai, gama spinduliai. 

X-ray CT, gamma ray CT 

Šiluminės savybės 

Thermal properties 

Infraraudonųjų spindulių termografija, lazerinė 

termografija 

Infrared thermography, laser thermography 

Elektrinės savybės 

Electrical properties 

Mikrobangos, branduolinis magnetinis rezonansas. 

Microwave, NMR 

Puvinio aptikimas 

Decay detection 

Tamprumo savybės 

Elastic properties 

Vibracija, ultragarsas 

Vibration, ultrasonic 

Mechaninės savybės 

Mechanical properties 

Pilodino skvarba 

Penetration of pilodyn 

Dielektrinės savybės 

Dielectric properties 

Mikrobangos 

Microwave 

Jonizuota radiacija 

Ionizing radiation 

Rentgeno spinduliai 

X-ray CT 

Medienos stipris 

Mechanical 

capacity 

Statinės savybės 

Static properties 

Lenkimo įtempimų rūšiavimas, atsparumo apkrovos 

Bending stress grading, proof-loader 

Dinaminės savybės 

Dynamic properties 

Vibracijos ir ultragarso metodai 

Vibration and ultrasonic method 

Akustinės savybės 

Acoustic properties 

Akustinė emisija 

Acoustic emission 
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2 lentelė. Medienos struktūros mastelio charakteristikų ir atvaizdavimo metodams reikalinga raiška pagal 

bangos ilgį 

Table 2. Characteristics of wood structure scale and resolution required for rendering methods 

according the wavelenght 

Metodai: 

Imaging method 

Bangos ilgis (m) 

Wavelength 

Medienos struktūros mastelis 

Scale of wood structure 

Rentgeno spinduliai 

X-ray 
10-12 ... 10-9 

Submikroskopinė, mikroskopinė, makroskopinė struktūra 

Submicroscopic, microscopic and macroscopic structure 

Matoma šviesa 

Visible light 
10-6 

Mikro ir makroskopinė struktūra 

Micro and macroscopic structure 

Infraraudonieji spinduliai 

Infrared 
10-5 ... 10-6 

Makroskopinė struktūra 

Macroscopic structure 

Mikrobangos 

Microwave 
10-3 ... 10-1 

Makroskopinė struktūra 

Macroscopic structure 

Ultragarsas 

Ultrasound 
10-2 ... 103 

Mezoskopinė (medžio), Makroskopinė  ir mikroskopinė 

struktūra 

Mezoscopic (tree), macroscopic and microscopic structure 

Radijo bangos 

Radio wave 
103 ... 105 

Gigaskopinė (miško) ir megaskopinė (medžių grupės) skalė. 

Gigascopic (forest) and megascopic (group of trees) scale 

 

Bangos, judėdamos tangentine kryptimi, gali sutikti tik šiek tiek laidžių anatominių 

elementų, todėl ir greitis bus mažesnis nei spinduline kryptimi (Keunecke et al., 2007). Iš 

tikrųjų, skersinėje tomografijos projekcijoje spinduliniai ir tangentiniai medienos anatominiai 

elementai yra veikiami garso bangos sklidimo. Kadangi bangos sklidimo greitis priklauso nuo 

medienos tankio, tai yra privalumas tiriant tankį, nes anatominiu požiūriu mikrofibrilių kampas 

pluošte ir ląstelės ašies ilgis išilgine kryptimi daro didelę įtaką tampros moduliui ir impulso 

greičiui, tačiau tankiui tokios įtakos nenustatyta (Lachenbruch et al., 2010). 

Ultragarsinė diagnostika yra plačiai naudojama nustatant medžiagų savybes. Daugelis 

tyrėjų pažymi, jog akustinė tomografija suteikia neinvaziniu būdu gautus aukštos kokybės 

duomenis apie medžiagos nehomogeniškumus (Douglas Mast, 1999). Kaip rentgeno spindulių 

kompiuterinė tomografija, taip ir ultragarsinė tomografija remiasi objekto skerspjūvio 

vaizdavimu iš surinktų, garso sklidimo ir grįžimo skirtingomis kryptimis, duomenų. 

Ultragarsinio tomografo duomenų pateikimo technika gali būti tokia: 

- technika, paremta projekcijos dalies teorema, kuri yra greita, bet gaunami riboti 

projekcijos duomenys, nes tai tik spindulių rinkinys; 

- technika, paremta pakartojimo procedūromis, kuri yra gana lėta, bet gali būti panaudota 

visai bandinio geometrijai ir lenkimo spindulio trajektorijai įvertinti. 

Žinoma, kad kuomet medienos paviršius staiga patiria įtempį, susidarantis trikdis per 

medieną pereina kaip įtempių bangos. Toks smūgis gali sukelti trijų tipų bangas: išilgines, 

šlyties ir paviršiaus bangas (Sulivanet et al., 1996; Wang, 2013). Iš šių bangų išilginės bangos 
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keliauja greičiausiai ir yra dažniausiai naudojamos medienos savybėms įvertinti (Wang et al., 

2000). Garso bangų impulso sklidimo greitis naudojamas norint aptikti tam tikrus pažeidimus 

medienoje bei nustatant medienos savybes. Dažniausiai augančių medžių tomografijos metodas 

yra pagrįstas erdvės ir laiko sąveika skersiniame pjūvyje, kuri yra mechaniškai paveikiama 

plaktuku (Axmon et al., 2004). 

Garso sklidimo greitis medienoje priklauso nuo daugelio veiksnių. Tam įtakos turi medžių 

rūšis, medienos kokybė, medienos pluošto kryptis, augavietės sąlygos (Zhang et al., 2011). 

Žinoma, kad garso bangos greičiau sklinda aukštos kokybės negu žemos kokybės mediena. 

Matuojant bangos sklidimo laiką medžio stiebu radialine kryptimi, reikia tinkamai įvertinti 

stiebo kokybę. Didelę įtaką bangų sklidimo greičiui ir medienos kokybės prognozavimui turi 

medžio drėgmė (Baltrušaitis, Aleinikovas, 2012). 

Per pastarąjį dešimtmetį garsiniai impulsiniai ir ultragarsiniai prietaisai bei jų pateiktų 

rezultatų kokybė žymiai pagerėjo. Prietaiso parodymai tikslesni tada, kai davikliai yra išdėstyti 

beveik vienodais atstumais (Wang et al., 2013). Medienos kokybei ir savybėms paprastai įtakos 

turi miškininkystės praktika, ypač tinkamas medynų tankumo parinkimas. Kai kurie 

miškininkystės metodai gali ne tik padidinti medžių biomasės produkciją, bet ir pagerinti 

medienos kokybę (Wang et al., 2000; Lindström et al., 2009; Krajnc et al., 2019).  

Ankstesnių metų tyrimai rodo miškininkavimo būdų įtaką medienos kokybei ir ryšius tarp 

nedestrukciniais medienos matavimo metodais nustatytų mechaninių savybių ir destruktyviai 

išmatuotų charakteristikų. Italijoje 2017 m. atliktas tyrimas parodė medienos savybių skirtumus 

tarp medžių, augančių skirtingo tankumo Kalabrijos pušies (Pinus nigra Arnold subsp 

Calabrica) plantacijose. Minėtas tyrimas buvo atliktas pritaikius nedestrukcinius medienos 

matavimo metodus, naudojant akustinį tomografą (Proto et al., 2017). Panašaus pobūdžio 

tyrimai buvo atlikti ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Norvegijoje nedestrukciniais medienos 

matavimo metodais buvo tiriama paprastoji eglė (Picea abies) ir analizuotas ryšys tarp 

augavietės, medžio ir rąsto lygmens (Fischer et al., 2015). Sakingosios pušies (Pinus resinosa) 

medžiai akustiniu tomografu taip pat buvo tyrinėjami Kanadoje (Newton, 2017). Spindulinė 

pušis (Pinus radiata) iš skirtingo pradinio tankumo želdinių buvo tyrinėjama Naujojoje 

Zelandijoje (Waghorn et al., 2007). Siekiant nustatyti skirtingo pradinio tankumo ir klimato 

sąlygų poveikį medienos kokybei, Čilėje tyrimai buvo atlikti su spinduline pušimi (Pinus 

radiata), o tyrime buvo pritaikyti nedestrukciniai medienos matavimo metodai (Watt, Trincado, 

2017). Švedijoje mokslininkai modeliavo brandžių paprastosios pušies (Pinus sylvestris) medžių 

ir rąstų kokybę, naudodamiesi akustiniu tomografu (Lindström et al., 2009). Taip pat Švedijoje 

nedestrukciniais metodais buvo tiriami paprastosios pušies (Pinus sylvestris) geriausiomis 

genetinėmis savybėmis pasižymintys medžiai (Fundova et al., 2019). Ryšių tarp medžio lygio 
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matavimų ir pjautinosios medienos bandinių, naudojant akustinį tomografą, buvo ieškota Airijos 

Respublikoje, kuomet tyrimai buvo atlikti jaunuose sitkinės eglės (Picea sitchensis) medynuose 

(Simic et al., 2018). Moore (2009) tyrė sitkinės eglės rąstus ir medieną iš medžių, augančių 

penkių skirtingo tankumo želdiniuose Šiaurės Airijoje. 

Apibendrinant literatūroje gautus duomenis galime teigti, jog nedestrukciniai matavimo 

metodai yra tinkami ir vieni populiariausių, siekiant nustatyti mechanines medienos savybes. 

Nedestrukciniais matavimo metodais gautos charakteristikos turi glaudų ryšį su statiniais 

medienos tyrimais nustatytomis charakteristikomis (Moore et al., 2009; Simic et al., 2018).  

1.4. Medienos tankis 

Medienos tankis yra vienas svarbiausių fizikinių medienos parametrų (Bowyer et al., 

2003). Medienos tankis priklauso nuo medžių rūšies ir metinių rievių, t. y. vėlyvosios ir 

ankstyvosios rievės pločio medienoje. Medienos tankis labai priklauso nuo medžių rūšies. 

Lapuočių medžių rūšių medienos tankis yra didesnis negu spygliuočių (Barnett, Jeronimidis, 

2003). 

Medienos tankį nėra sudėtinga išmatuoti ir jis koreliuoja su kitomis medienos fizikinėmis 

savybėmis. Suomijoje atlikto tyrimu metu buvo nustatytas stiprus ryšys tarp paprastosios eglės 

medienos tankio ir stiprio lenkiant (Saranpää, Repola, 2001). Tiriant medienos tankio pokyčius 

stiebo išilgine kryptimi, nustatyta, jog vyrauja keturi medienos tankio kaitos pobūdžiai: 

1) medienos tankis mažėja išilgine stiebo kryptimi, tolstant nuo kamblio link viršūnės (būdingas 

pušims ir kėniams); 2) medienos tankis didėja; 3) iš pradžių tankis mažėja, o paskui didėja; 

4) medienos tankis reikšmingai nekinta. Atsižvelgiant į skirtingas augimo sąlygas, tankio 

pokytis gali būti visiškai kitoks negu minėtas anksčiau. Paprastosios pušies ar paprastosios eglės 

medienos tankis, einant nuo kamblio link viršūnės, iš pradžių mažėja greitai, o pasiekus lają 

pradeda mažėti lėčiau (2 pav.). Tokia tankio kaitos tendencija pastebima ne tik šioms medžių 

rūšims, bet ir kitoms spygliuočių medžių rūšims, ypač šviesamėgėms rūšims. Tokius medienos 

tankio pokyčius einant nuo medžio kamblinės dalies link viršūnės galima paaiškinti lajos 

vystymosi ypatumais ir stiebo nusivalymo nuo šakų procesais. Medžio viršūnėje esanti mediena 

turi mažesnį vėlyvosios medienos kiekį, dėl to jos tankis yra mažesnis (Полубояринов, 1976). 

Medienos tankio didėjimas ir mažėjimas yra susijęs su ankstyvosios ir vėlyvosios medienos 

proporcijomis. Didesnė vėlyvosios medienos proporcija didina medienos tankį (Makinen et al., 

2002; Koubaa et al., 2002). 
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2 pav. Skirtingų medžių rūšių medienos tankio variacija per stiebo aukštį Suomijoje (Hakkila, 1998)  

Fig. 2. Variation of basic density from the stem base to the tree top in Finland (Hakkila, 1998) 

 

Nėra atlikta daug tyrimų, įrodančių medžio augimo sąlygų įtaką medienos savybėms, 

tačiau dauguma mokslininkų teigia, jog geresnėse sąlygose augę medžiai turi geresnes medienos 

kokybines savybes. Kai kurie tyrimai rodo, jog pušies ir ąžuolo geriausios kokybės mediena 

išauginama esant optimalioms augimo sąlygoms. Tuo tarpu staigus augimo sąlygų 

pasikeitimas – pagerėjimas ar pablogėjimas – blogina medienos kokybę (Edlund et al., 2006). 

Kanadoje atlikto tyrimo metu paaiškėjo, jog spygliuočių medžių rūšių medienos tankio pokyčiai 

glaudžiai susiję su medžio sveikatingumu (būkle). Atsiradus medžio defoliacijai dėl vabzdžių 

pažeidimų, jau po kelių metų medienos tankis pradeda mažėti (Paixaoa et al., 2019). 

Vienas pagrindinių medynų rodiklių, darančių įtaką medžių prieaugiui, yra pradinis 

medynų tankumas. Nuo šio rodiklio priklauso einamojo prieaugio dydžio kitimas amžiaus eigoje 

(Kairiūkštis, Juodvalkis, 1985). Išaugęs medienos produkcijos poreikis reikalauja trumpesnės 

medžių augimo rotacijos, tačiau intensyvūs miškininkavimo režimai gali lemti anatominių ir 

techninių medienos savybių suprastėjimą. Siekiant to išvengti, atliekami intensyvaus 

miškininkavimo įtakos medienos tankiui ir kokybei tyrimai (Ballard, Long, 1988; Barbour, 

Kellogg, 1990). Medžių augimo intensyvumo įtaka medienos kokybei, ypatingai medienos 

tankiui, buvo intensyviai tirta XX a. pabaigoje. Išanalizavus mokslinius dokumentus, padaryta 

išvada, jog suintensyvėjęs medžių augimas turi neigiamą poveikį medienos tankiui (Zobel, 

Buijtenen, 1989; Zobel, Jett, 1995). Tiriant paprastąją eglę Europoje, taip pat buvo nustatytas 

neigiamas ryšys tarp medienos tankio ir augimo spartos (Wilhelmsson et al., 2002). Dėl minėto 

poveikio gaunama prastesnės kokybės mediena, kurios panaudojimas yra labai ribotas. 

Kitas svarbus faktorius, kalbant apie medienos tankį ir jos fizikines-mechanines savybes, 

yra juvenilinės medienos kiekis ir proporcija. Juvenilinė mediena – tai aplink šerdį susiformavęs 
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medienos sluoksnis ar metinių rievių grupė, kurios medienos savybės skiriasi nuo brandžios 

medienos savybių (Larson et al., 2001). Manoma, kad šis medienos tipas būna tik jauname 

medžio augimo amžiuje, t. y. nuo 15 iki 30 augimo metų (Kučera, 1992; Macdonald, Hubert, 

2002; Burdon et al., 2004). Skirtingos medžių rūšys užaugina skirtingas juvenilinės medienos 

proporcijas. Juvenilinės medienos kiekis priklauso nuo medžio augimo sąlygų. Juvenilinės 

medienos pokytis į brandžią medieną neturi aiškios ribos: pereinamoji mediena gali būti 

sudaryta iš keleto metinių rievių. Greita augimo sparta gali turėti įtakos didesniam juvenilinės 

medienos kiekiui medyje (Cameron et al., 2005).  

1.5. Medienos stiprumo savybės ir tampros modulis 

Stiprumas ir atsparumas deformacijai nusako medžiagos gebėjimą priešintis išorinių 

mechaninių jėgų poveikiui (Moore et al., 2009). Stiprumas – medžiagos gebėjimas atlaikyti 

apkrovas ir jėgas. Atsparumas deformacijai, kitaip standumas, nustato suspaudimo, ištempimo, 

išlinkimo sumą ar kitokį medžiagos iškraipymą taikant įvairias apkrovas. Formos pasikeitimas, 

kuris atsiranda taikant apkrovas ir pasišalinimas, kai dingsta apkrova, vadinamas tampria 

deformacija. Jei taikant apkrovas deformacija vystosi lėtai, šis reiškinys vadinamas reologiniu 

arba laike išlaikančia savybe. Mechaninės savybės paprastai yra pačios svarbiausios medienos 

produktų, naudojamų statybinėse konstrukcijose, charakteristikos. Medienos stiprumas yra viena 

iš svarbesnių savybių, kuri yra vertinama atrenkant medžiagas statybinėms konstrukcijoms.  

Terminas stipris dažnai naudojamas bendrąja prasme, siekiant apibūdinti visas mechanines 

savybes. Kadangi yra daug skirtingo tipo stiprumo ir tamprumo savybių, svarbu aptarti 

informaciją apie konkrečias mechanines savybes. Mediena, kuri yra gana stipri dėl vienos 

savybės, gali turėti visiškai silpną kitą savybę (Moore et al., 2013). Svarbiausios mechaninės 

savybės nustatomos pagal apkrovos pobūdžio tipą ir produkto panaudojimą. Pavyzdžiui, grindų 

sijoms yra labai svarbus tampros modulis, nes jis lemia kaip reikalingas kiekis sijų išsilenks ar 

susikraipys gavus apkrovas ir kaip atrodys vientisos grindys. Medinių grindų atveju paviršiaus 

kietumas nustato įdubimo atsparumą po koncentruotos apkrovos. Svarbiausios mechaninės 

medienos produktų savybės pateiktos 3 lentelėje.  

Kadangi eglės mediena yra atsparesnė lenkimui, ji plačiai naudojama įvairioms 

konstrukcijoms ir jų detalėms, kurias veikia išorinės jėgos: sijoms, ašims, tiltams ir t. t. 

Praktikoje detalių apkrovos retai pasiekia stiprio ribą. Veikiama trumpalaikių apkrovų mediena 

reaguoja kaip tamprus kūnas. 
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3 lentelė. Svarbios medienos mechaninės savybės 

Table 3. The main mechanical wood properties 

Savybės / Properties Savybių reikšmė / Importance of properties 

Stiprio savybės / Strength properties 

Stipris lenkiant   

Bending strength (Modulus of rupture – MOR) 

Nustato, kokią apkrovą sija gali atlaikyti / Determines 

what load the beam can withstand 

Stipris gniuždant išilgai pluošto 

Compression strength parallel to the grain  

Nustato trumpų statramsčių ir kolonų apkrovą, kuri 

bus atlaikyta / Sets the load on short struts and 

columns that will withstand 

Stipris gniuždant skersai pluošto 

 Compression strength perpendicular to the grain 

Svarbi projektuojant medienos pastato konstrukcijos 

elementų jungtis ir dėl sijų atramų / Important in to 

designing the joints of wooden building elements and 

for support of beams 

Stipris tempiant išilgai pluošto 

 Tensile strength parallel to the grain 

Svarbu apatinių konstrukcijos elementų medienos 

sujungimui ir projektuojant jungtis tarp konstrukcijos 

elementų / Important when designing joints between 

building elements 

Šlyties jėga išilgai pluošto  

Shear strength parallel to the grain 

Dažnai lemia trumpų sijų keliamosios galios 

pajėgumus / Often the capacity of short beam lifting 

capacity is determined 

Šoninis kietumas  

Side stiffness 

Susijęs su grindų įdubimo atsparumu / Related to floor 

resistance to bending 

Tamprumo savybės / Elastic properties 

Tampros modulis 

 Modulus of elasticity (MOE) 

Matuoja atsparumą lenkimui, kuris tiesiogiai susijęs su 

sijos standumu; taip pat yra ilgų kolonų stiprumo 

veiksnys / Measures the resistance to bending, which 

is directly related to the beam stiffness, is also a factor 

of long column strength 

Tampros modulis lygiagrečiai pluošto 

 Modulus of elasticity parallel to the grain (Young‘s 

modulus) 

Matuoja bandinio atsparumą pailgėjimui ar 

sutrumpėjimui po vienodų tempimų ar spaudimų / 

Measures the resistance of the sample to elongation or 

shortening after uniform tension or pressure 

 

Tampros modulis – tai įtempimų ir deformacijos santykis (Jakimavičius, 2009). Paprastai 

nustatomi trys tampros moduliai – medieną gniuždant, tempiant ir lenkiant, t. y. išilgai pluošto, 

tangentine ir skersine kryptimis. Tampros modulis išilgai pluošto yra apie 20–25 kartus didesnis 

negu skersai pluošto. Spinduline kryptimi jis yra nuo 20 % iki 40 % didesnis negu tangentine. 

Medienos standumą, jos tampros modulį, galima nustatyti bandinio nesuardant, panaudojant tiek 

statines, tiek dinamines apkrovas. Spygliuočių medžių rūšims medienos stiprumas lenkiant ir 

tampros modulis susijęs su bazinėmis medienos savybėmis, tokiomis kaip tankis, metinių rievių 

plotis ir vėlyvosios medienos dalies santykis, kurios yra nesunkiai išmatuojamos. Padidėjusi 

vėlyvosios medienos dalis tiesiogiai susijusi su spygliuočių medžių medienos tankiu, o 

padidėjęs metinių rievių plotis – atvirkščiai proporcingas tankiui ir dėl to neigiamai paveiks 

stiprumo lygį bei tampros modulį (Zobel, van Buijtenen, 1989). Taip pat svarbu suprasti 

medienos mikrostruktūrą ir medienos ląsteles, nes nuo medienos ląstelių išsidėstymo kampo ir 

ląstelės sienelės storio priklauso medienos savybės (Eder et al., 2009). 
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Stiprumas lenkiant ir išilginis tampros modulis – tai du pagrindiniai medienos kriterijai, 

nulemiantys medienos tinkamumą statybinei medžiagai, nes jie nusako medienos statinio (ilgo 

laiko) apkrovimo savybes struktūrose (Bodig, Jayne, 1982) Medienos stipris apibrėžia 

didžiausią turimą struktūros pakantumą apkrovai iki lūžimo. Tuo tarpu tampros modulis yra 

sugebėjimas įtampų metu išlaikyti nepakitusią struktūrą. Tarp stiprumo ir tamprumo koeficiento 

yra stiprus tiesioginis tarpusavio ryšys, taigi verta įvertinant stiprumą naudotis tampros moduliu 

(MOE), nes maksimalų stiprumą sunku nustatyti nesupjovus ir nesulaužius bandinių (Kollman, 

Cōté, 1968). Stiprumo klasės ir MOE yra plačiai tyrinėti įvairioms medžių rūšims, tačiau 

skirtingi tyrimai pateikia didelio spektro variacijas tų pačių savybių vertinime (Ranta-Maunus, 

2009). 

Apžvelgiant istorinius duomenis pastebėta, jog dauguma tyrimų remiasi bandymais 

atliktais su atrinktais, be ydų ir defektų, mažais bandiniais. Remiantis tokiais bandymų 

duomenimis, atliekamas modeliavimas. Taikant tokį metodą nenaudojami bandiniai iš medienos 

su šakomis, su pluoštų nelygumais ar mechaniniais medžio defektais, taigi paprastos pjautinės 

statybinės medienos stiprumas gali būti gerokai mažesnis (Zhou, Smith, 1991).  

Verkasalo (1992) tyrė pietų Suomijos pušį, lenkdamas atrinktą pagal anatomines ir 

fizikines charakteristikas medieną, ieškojo kaip medienos savybės paveiks MOE. Jis nustatė, jog 

MOE turi stiprų ryšį (R2=0.95) su vėlyvosios medienos pločiu metinėje rievėje. Vėliau tyrėjai 

ieškojo ryšio tarp stiprumo lenkiant ir MOE, paremto nesudėtingomis fizikinėmis medžio 

charakteristikomis (Verkasalo, Leban, 2002). Tirtos rūšys – suomiška pušis ir eglė bei Prancūzijos 

pušis, eglė ir maumedis. Tyrėjai nustatė tankio ir MOE tiesinį ryšį, kuris tarp rūšių buvo skirtingas 

R2 = 0,21–0,67, taip pat ir tankio ryšys su stipriu lenkiant (MOR) – R2 = 0,17–0,81.  

Vėlesniuose stiprumo ir MOE tyrimuose buvo naudoti ne tik atrinkti be ydų bandiniai, bet 

ir pjautinė mediena su ydomis, defektais ir šakomis. Prastesni rezultatai buvo gauti ištyrus 

paprastąją pušį nei paprastąją eglę, be to, pušies mediena nėra labai populiari statybinė žaliava, 

lyginant su eglės mediena (Virtanen, 2005). Pušies (iš vieno regiono) ir eglės (iš trijų regionų) 

pjautinės medienos stiprumo savybės tirtos Suomijoje (Lingren, 1997). Minėtame tyrime atskirų 

dalių stiprumas buvo įvertintas mechaniškai, taip pat nustatytos morfologinės ir fizikinės 

savybės. Po to mediena buvo sulaužyta, kad būtų galima ištirti maksimalų stiprumą ir MOE. 

Stiprumas buvo įvertintas naudojant paprastą ir sudėtinį linijinį regresijos modelį. Rezultatai 

parodė, jog 30 % eglės ir 50 % pušies medienos stiprio lenkiant variacijos gali paaiškinti šakų 

dydis, o apie 40 % stiprio lenkiant variacijos gali paaiškinti šakų dydis ir metinių rievių plotis 

(Lingren, 1997). 

Hanhijärvis ir Ranta-Maunus (2008) įvertino keletą metodų, galinčių padėti įvertinti 

stiprumą ir MOE: skenavimas Rentgeno spinduliais, dažnio matavimai, ultragarso perėjimo per 
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kamieną laiko metodai, fiziškai ar pagal išorinį vaizdą charakteristikų nustatymo metodai ir 

mechaninis (mašininis) medienos įvertinimo metodas. Hofstetter ir Hellmich (2005) tyrinėjo 

medienos tamprumą, ieškodami mikromechaninių modelių (Hofstetter, Hellmich, 2005). Vestøl 

ir Høibø (2010) tyrė paprastosios pušies apvalius rąstelius pietinėje Norvegijos dalyje. Šiame 

tyrime naudotų bandinių skersmuo buvo 7,5–25 cm plongalyje, bandiniai buvo imti iš 10 

skirtingų medynų. Šio tyrimo rezultatai parodė, jog vizualiai prastos kokybės rąstelis gali turėti 

aukštas tampros modulio ir stiprio lenkiant vertes (Vestøl, Høibø, 2010). Tiriant mažų matmenų 

spygliuočių ir lapuočių medžių rūšių bandinius be ydų ir defektų, naudojant ultragarso įrenginį 

ir atliekant statinius testus, siekta nustatyti standumo modulius (Keunecke et al., 2011). Šie 

autoriai nurodo, kad jie gavo aiškius skirtumus tarp medžių rūšių. Brüchert ir kt. (2000) tyrė 

paprastosios eglės medžius, augančius skirtingo tankumo medynuose, ir nustatė, jog atskiro 

medžio struktūrinis Young's modulis mažėja didėjant stiebo aukščiui. Skerspjūvio analizė iš 

medienos tipų proporcijų ir charakteristikų pagal tankį ir tampros modulį parodė, jog brandžios, 

pribręstančios ir juvenilinės medienos kiekis stiebe turi įtakos tampros moduliui lygiagrečiai 

pluošto ir stiebo standumui (Brüchert et al., 2000). 

Salmi ir kt. (2013) kaip tyrimų rezultatą pateikia paprastosios eglės bandinių be ydų ir 

defektų perskaičiavimo koeficientą, leidžiantį lyginti ultragarsu ir statiškai išmatuotus MOE 

rodiklius. Priklausomai nuo ultragarso dažnio, nustatytas skirtingo stiprumo ryšys (R2 nuo 0,30 

iki 0,53) tarp ultragarso dinaminio tampros modulio ir MOR (Salmi et al., 2013.). 

Tyrimai rodo, jog paprastosios pušies medžių viduje yra dideli tampros modulio skirtumai, 

priklausomai nuo medžių savybių ir augimo sąlygų. Norint gauti dideles tampros modulio 

reikšmes, išvesti modeliai siūlo miškotvarkai auginti aukštus su lieknu kamienu medžius 

(Lindström et al., 2009). 

Lietuvoje tirtas paprastosios pušies vidutinio skersmens prieaugio poveikis mechaninėms 

medienos savybėms (Aleinikovas, 2007). Minėtam tyrimui buvo naudoti mažų matmenų be ydų 

bandiniai ir nustatyta, kad esant didesniam vėlyvosios medienos kiekiui, nustatomas didesnis 

stipris lenkiant. 

Kaip ir kiti produktai rinkoje, taip ir mediena turi atitikti tam tikrus keliamus reikalavimus. 

Tam yra sukurta klasifikavimo sistema pagal medienos stiprį, kuri nusako medienos kokybinius 

pajėgumus. Statybinės medienos klasifikavimas pagal stiprį dažniausiai atliekamas vizualiai 

arba mašininiu būdu. Atliekant medienos rūšiavimą vizualiai susiduriama su tikslumo problema, 

tai patvirtina Prancūzijoje su spygliuočių medžių rūšimis atlikti tyrimai (Rouger, Guinard, 2005; 

Roblot et al., 2008). Labai sudėtinga, vertinant vizualiai, tiksliai nustatyti medienos stiprio 

klases, ypač jeigu vienu metu reikia atrinkti skirtingų klasių sortimentus. Mažose medienos 

apdirbimo įmonėse dėl brangios rūšiavimo technikos vis dar dominuoja vizualus medienos 

https://link.springer.com/article/10.1051/forest%3A2008071#auth-1
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sortimentų rūšiavimas. Nepaisant to, nustatyti aukštesnių stiprumo klasių, tokių kaip C30–C50, 

vizualiai beveik neįmanoma. Mašininio klasifikavimo pagal stiprį sistema Europoje 

reglamentuota standartais, kurių laikosi visos šalys. Standarte EN 14081:2006 reglamentuoti 

šalių, deklaravusių nacionalinių augaviečių konstrukcinės medienos stiprumo savybes, 

spygliuočių medienos parametrai bei klasifikavimo pagal stiprį metodikos bei aprobuota 

matavimo įranga. Šiame standarte pateiktos mechaninių savybių vertės nekelia abejonių 

konstrukcinės medienos vartotojams visame pasaulyje. Nors techniniai principai įvertinti 

medienos stiprį nuolat tobulėja, išlieka daug matavimo tikslumo neapibrėžtumų.  

Vienas pagrindinių standartų, nusakančių medienos bandinių priskyrimą stiprio klasėms, 

yra EN 338:2009 „Structural timber – Strength classes“. Šiame standarte pateiktas įvairių 

medienos savybių matmenų skirstymas pagal stiprumo klases. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog 

stiprumo klasė nenurodo, kokios yra konkretaus medienos bandinio savybės. Tai rodo žemiausią 

savybių, kurioms priklauso mediena, pasiskirstymą. Stiprumo klasės yra naudojamos visos 

populiacijos vertinimui su 5 % patikimumu (Ridley-Ellis et al., 2016). 

Statybinės medienos stipriui įtakos turi įvairūs medienos parametrai, tokie kaip tankis ir jį 

lemiantis ankstyvosios ir vėlyvosios medienos pasiskirstymas metinėse rievėse (Nenorta, 

Baltrušaitis, 1999; Blankas, Baltrušaitis, 2000). Mažų matmenų, be defektų medienos stipris yra 

didesnis už realiai naudojamų apkrovas laikančių elementų, kurių suirimas daugiausiai vyksta 

atsitiktinai ir sunkiai paklūsta tikimybiniam modeliavimui. Suirimas dažniausiai vyksta 

medienos ydų zonose, kurios pagal įtaką stipriui pateiktos 3 pav.  
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3 pav. Procentinis medienos ydų pasiskirstymas 

Fig. 3.  Distribution of wood defects, from left to right: knots, transverse curvature, screw curvature, 

cracks not all over thickness, ring width, fiber stiffness, longitudinal curvature, bark, resins not all over 

thickness, cracks through all thickness, resins through all thickness, insects damage 

 

Iš 3 pav. matyti, kad svarbiausios struktūrinės ydos yra šakų dydis ir konfigūracija, 

metinių rievių plotis, pluošto įvijumas, sakinės ir pranaros. Skirtingi autoriai pateikia 
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nevienodus ryšius tarp dinaminio tampros modulio ir storiausios šakos skersmens ar bendro 

šakų ploto medienos bandinyje – šie ryšiai kinta 12–50 % ribose (Moore et al., 2009; Stöd et al., 

2017; Krajnc et al., 2019).  

1.6. Augimo sąlygų įtaka medienos kokybei 

Medžių metinį skersmens prieaugį lemia skirtingų medžių rūšių biologinės savybės, 

augavietės sąlygos ir įvairūs klimato kaitos bei meteorologinių sąlygų pasikeitimai (Bitvinskas, 

1997). Palankesnėmis klimatinėmis sąlygomis augančių medžių metinės rievės būna didesnės, 

tačiau spartus medžių augimas turi neigiamą įtaką medienos kokybiniams rodikliams 

(Wilhelmsson et al., 2002).  

Miškininkystės praktikoje augimo sąlygas medyne koreguoja ir antropogeninis veiksnys – 

žmogus. Planuojant miško įveisimą, tikslingai parenkama augimo vieta, kurią apibūdina 

dirvožemio kokybiniai rodikliai (pH, granuliometrinė ir cheminė sudėtis, kt), pradinis medžių 

tankumas ir retinimų bei ugdymo kirtimų intensyvumas. Žinoma, jog reguliuojant atstumus tarp 

augančių medžių ir optimizuojant maisto medžiagų ir šviesos kiekį, galima išauginti 

produktyvesnį medyną. Italijoje atlikto tyrimo su Kalabrijos pušimi metu buvo nustatyta, jog 

miškininkavimo būdai gali ne tik padidinti medžių produktyvumą, bet ir pagerinti medienos 

kokybę (Russo et al., 2019). Tačiau tokie rezultatai gaunami ne visais atvejais, nes, pavyzdžiui, 

spindulinės pušies ir didžiosios pocūgės monokultūrose produktyvesniuose medynuose 

išaugusių medžių mediena buvo prastesnės kokybės (Kimberley et al., 2015; 2017). 

Pastaraisiais metais medienos savybių tyrimai atliekami, ieškant galimybių gerinti 

medienos išteklius, taikyti skirtingą medžių veisimą, miškų valdymą ir išteklių atskyrimą 

(Moore et al., 2013; Baltrušaitis, Pranckevičienė, 2012; Rais et al., 2014). Skirtingi 

miškininkavimo būdai, taikomi plantacijose, gali padėti gerinti medžių savybes. Tam reikia 

gerai suprasti atitinkamo regiono aplinkos sąlygas ir jų variaciją (Filipescu et al., 2014). Taip pat 

labai svarbu suprasti klimato kintamumo padarinius medienos augimui ir jos kokybei. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikto terpentinės pušies (Pinus taeda) tyrimo rezultatai 

atskleidė, jog medienos savybės skiriasi net tarp tų pačių genetinių šeimų (Acquah et al., 2018). 

Medžiui augti skirta erdvė daro įtaką jo formai ir gyvybingumui. Vienas iš pagrindinių 

būdų, leidžiančių kontroliuoti medienos formavimąsi ir kokybę, yra atstumų tarp medžių miško 

įveisimo ar retinimo metu reguliavimas (Brazier, Mobbs, 1993; Larson et al., 2001; Moore et al., 

2009). Glaudus pradinis atstumas taip pat turi papildomų privalumų, nes sumažėja juvenilinės 

medienos šerdies dydis ir padidėja jos standumas dėl padidėjusios konkurencijos, dėl to sulėtėja 

radialinis augimas (Watt et al., 2006).  
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Naujojoje Zelandijoje mokslininkai įvertino dviejų skirtingų pradinių medžių tankumų, 

833 vnt. ha–1 ir 2500 vnt. ha–1, įtaką 11 metų amžiaus spindulinės pušies (Pinus radiata D. Don) 

medienos savybėms (Lassere et al., 2005; 2009). Šie tyrėjai nustatė, kad didelis pradinis medžių 

tankumas turėjo didesnę įtaką dinaminiam medienos stipriui, matuojant nedestrukciniais 

akustiniais instrumentais, nei genotipas. Didelio pradinio tankumo medynuose medienos stiprio 

vertės buvo 34 % didesnės nei mažo tankumo medynuose, o dėl genotipo medienos stiprio 

vertės padidėjo tik 15 %. Taip pat buvo nustatytas reikšmingas neigiamas ryšys tarp medžio 

skersmens 1,3 m aukštyje (DBH) ir medienos stiprio (Lassere et al., 2005).  

Panašūs rezultatai buvo gauti, tyrimus atlikus su 17 metų amžiaus spinduline pušimi, kuri 

buvo auginta 209–2551 vnt. ha–1 tankumo medynuose Naujojoje Zelandijoje (Waghorn et al., 

2007). Minėtame tyrime nustatyta, kad didelio pradinio tankumo medyne išauga plonesni 

medžiai dėl to, kad medžiai tarpusavyje konkuruoja dėl maisto medžiagų ir saulės šviesos. 

Augdami tokiomis sąlygomis, ploni medžiai išaugina kietesnę medieną: nustatytas ryšys tarp 

mažo medžio skersmens ir medienos kokybinių rodiklių (Watt et al., 2006). Panašus ryšys tarp 

medžio mažo skersmens ir medienos kietumo buvo nustatytas ištyrus terpentines pušis (Pinus 

taeda L.) (Roth et al., 2007).  

Medienos kokybei daro įtaką medyno retinimai. Medynų retinimo intensyvumas priklauso 

nuo miškų ūkyje taikomos praktikos, ekonominių veiksnių ir aplinkos sąlygų. Retinimas keičia 

medyno šviesos režimą ir sklaidą, turi įtakos dirvožemio maisto medžiagų kiekiui ir drėgmės 

režimui medyne liekantiems medžiams. Išretintuose medynuose likusieji medžiai turi daugiau 

augimo ploto ir per rotacijos laikotarpį gali pasiekti didesnį skersmenį nei neretinti medynai 

(Macdonald, Hubert, 2002). Taip pat medienos kokybei yra svarbūs medžių atrankos kriterijai ir 

retinimo intesyvumas (Cameron, 2002). Medžių konkurencija dėl maisto medžiagų yra 

pagrindinis medienos savybių pokyčius lemiantis veiksnys, todėl yra svarbu suprasti medžių 

konkurencijos principus ir tikslingai atrinkti medžių rūšinę sudėtį, įveisiant naują medyną. Kai 

kuriais atvejais geresni medienos kokybės rezultatai gaunami auginant mišrius medynus, kitu 

atveju – homogeniškus medynus. Svarbu atsižvelgti į visus aplinkinius veiksnius ir norimą tikslą 

medyno rotacijos pabaigoje (Pretzsch, Rais, 2016). Neseniai atliktame tyrime buvo nustatyta, 

kad medžiai, augę mišriame medyne, turėjo mažesnį medienos tankį nei paprastosios pušies ir 

paprastojo buko medžiai, augę grynuose medynuose (Zeller et al., 2017). 

Išanalizavus literatūrą, galima pastebėti, jog medienos mechaninių savybių tyrimai visoje 

Europoje išlieka svarbūs. Aktyvūs medienos savybių tyrimai leidžia prognozuoti ir nustatyti 

tinkamą medienos panaudojimą skirtingose pramonės šakose. Dažniausiai mokslininkai 

medienos savybių tyrimus atlieka testuodami mažų matmenų medienos bandinius ir 

pasirinkdami medieną be ydų. Tačiau tobulėjant tyrimams skirtai įrangai, svarbu atlikti daugiau 
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tyrimų, susijusių su medienos savybėmis, tiriant bandinius, turinčius ydų ir šakų. Ne mažiau 

svarbu yra tobulinti nedestrukciniais matavimo metodais pagrįstą įrangą, kuri yra perspektyvi 

medienos savybių vertinimui ateityje. Šiuo atžvilgiu nedestrukciniai matavimo metodai 

nepažeidžia medžio ir yra pigesni nei mašininiai statiniai testai. Nedestrukciniai matavimo 

metodai taip pat leidžia atlikti tyrimus miške, nesupjovus medžių į sortimentus ar vertinant jau 

išpjautą produkciją. Didėjantis medienos poreikis specifinėms konstrukcijoms reikalauja 

detalesnių medienos tyrimų. Pramonės bei miškų ūkio sektoriams ieškant įvairių medienos 

panaudojimo galimybių, yra aktualu gauti informaciją apie skirtingomis sąlygomis augančių 

medžių medienos savybes.  
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2. TYRIMŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI, OBJEKTAS IR METODIKA 

2.1. Tikslas ir uždaviniai 

Šio tyrimo tikslas – nustatyti ir palyginti paprastosios pušies ir paprastosios eglės 

medienos fizikines ir mechanines savybes skirtingo pradinio tankumo medynuose. Šiam tikslui 

pasiekti keliami tokie uždaviniai: 

1. Nedestrukciniais metodais įvertinti pušies ir eglės medienos dinaminį tampros modulį.  

2. Palyginti pušies ir eglės medienos tankį bei metinių rievių savybes skirtingo tankumo 

medynuose.  

3. Nustatyti pušies ir eglės pjautosios medienos bandinių tampros modulį ir stiprį lenkiant 

bei jų ryšį su dinaminiu tampros moduliu.  

4. Įvertinti augimo sąlygų ir miško ūkinių priemonių įtaką pušies ir eglės medienos 

savybėms. 

2.2. Tyrimo objektas 

 Tyrimui buvo pasirinktas Lietuvos miškų instituto mokslininkų 1990–1992 m. įkurtas 

įvairiu tankumu auginamų pušynų ir eglynų eksperimentinis objektas (Kuliešis, Saladis, 1998). 

Pasirinkti bandymo objektai išdėstyti trijose Lietuvos vietovėse (Sudervėje, Pirčiupyje ir 

Mociškėse) pagal gamtines, klimatines bei dirvožemio sąlygas labiausiai tinkančiose vidutinio 

našumo ir labai našių pušies ir eglės medynų auginimui. Pušynai auginimo įvairiu tankumu 

bandymams parinkta Nbl augavietė, o eglynų – Nc augavietė. Kiekvienam bandymui (medžio 

rūšis, vietovė) parinktas galimai tolygesnis ir taisyklingesnės formos (kvadrato, stačiakampio) 

3–5 ha dydžio 4–8 metų pušies ir 8–15 metų eglės želdinių plotas su gerai augančiais, tolygiai 

pasiskirsčiusiais medžiais ir minimalia kitų medžių rūšių priemaiša. Atrinkti medžiai nebuvo 

pažeisti ligų, kenkėjų ar žvėrių. 

Standartinė bandymo schema numato 5 variantus su dviem pakartojimais bei skirtinga 

retinimo programa: (1) neretintas – kontrolinis (1 ir 2 variantai); (2) iki 2016 m. retinti keturis 

kartus (3 ir 4 variantai; A blokas); (3) retinti tris kartus (5, 6 variantai; B blokas); (4) retinti du 

kartus (7, 8 variantai; C blokas) ir (5) retinti vieną kartą (9, 10 variantai) (4 lentelė). Šio 

disertacinio darbo tyrimams iš minėtos standartinės tyrimo schemos buvo parinkti pušies ir eglės 

medynai – po tris medyno tankumo variantus (3–4; 5–6; 7–8) iš 4-to retinimo programos etapo 

206 objekte ir iš 5-to retinimo programos etapo 201 ir 202 variantuose. 
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4 lentelė. Medynų retinimo programa  

Table 4. Stand thinning program 

Tyrimo objekto 

Nr.  

Object number 

Medžių 

rūšis 

Tree 

species 

Retinamo medyno amžius (A) ir planuojamas palikti medžių skaičius (N), 

vnt./ha / Stand age at thinning (A), leaving trees number (N) units/ha 

1 2 3 4 5 6 

A N A N A N A N A N A N 

201 

1–2 

Pušis 

(Scots 

pine) 

  8 5416         

3–4   8 3000 15 1900 21 1200 35 900 50 650 

5–6   8 2000 15 1200   35 900 50 650 

7–8   8 1000     35 800 50 650 

9–10   8 600         

206 

1–2 

Pušis 

(Scots 

pine) 

4 8125           

3–4 4 4400 8 2800 14 2100 27 1300 35 1000 50 650 

5–6 4 2400 8 1400   27 1000 35 800 50 650 

7–8 4 1200     27 900   50 650 

9–10 4 600           

202 

1–2 

Eglė 

(Norway 

spruce) 

  9 4038         

3–4   9 3100 15 1900 21 1200 35 1000 50 650 

5–6   9 2100 15 1200   35 900 50 650 

7–8   9 1100     35 900 50 650 

9–10   9 500         

 

Visuose bandymų plotuose suformuoti 5 tankumo variantai su dviem pakartojimais bei 

skirtingu auginimo režimu. Kiekvieną medžių tankumo variantą atstovauja dvi 0,10–0,20 ha 

ploto sekcijos (5 lentelė). 

Medžiai objektuose matuoti kas 5 metai. Variantai, kuriuose buvo atliekami kirtimai, o 

kirtimo metai nebūtinai sutampa su matavimo penkmečiais, medžiai papildomai buvo 

matuojami prieš kirtimus. Kiekvienam medžiui matavimo metu nustatoma medžių rūšis, ardas, 

būklė, matuojami skersmenys 1,3 m aukštyje, kas dešimtam (rečiausiuose variantuose – kas 

penktam) medžiui matuojamas stiebo aukštis, nustatomas amžius. Pagal medynų auginimo 

programą 2015 m. buvo planuojami retinimo kirtimai trečiame – aštuntame visų bandymų 

variantuose. Todėl 2015 m. matavimams teko svarbus uždavinys – atrinkti kirstinus medžius. 

Buvo planuojama iškirsti po 200–300 vnt./ha arba 20–45 m3/ha stiebų medienos. Nustatant 

kirtimo intensyvumą, buvo kontroliuojamas paliekamas po kirtimo medžių skaičius (ne mažiau 

800–1200 vnt.), skalsumas (ne mažesnis nei 0,8 pušynuose ir 0,7 eglynuose) ir konkurencijos 

indeksas (ne didesnis nei 1,7–1,8). Atlikus retinimus iš 4 lentelėje paryškintų tankumų, buvo 

atrenkami medžiai šiam disertaciniam darbui. 
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5 lentelė. Tyrimo objektų charakteristika ir 2015–2016 m. atliktų matavimų apimtys  

Table 5. Characteristics of the study plots and amount of measurements made in 2015–2016 

Objektas 

ir blokai 

Objects 

and 

blocks 

Plotas 

Area 

m² 

Įsteigimo 

metai 

Establish

ment 

date 

Medžio 

rūšis 

Tree 

species 

Pradinis 

amžius 

Stand 

age 

Naudmena 

Land 

Auga

vietė

Site 

Apmatuotų 2015–2016 m. medžių 

skaičius / Calculated number of trees 

Iš viso 

iki 

kirtimo 

Tree 

number 

Apskai

tos 

Accoun

ted 

Iškirstų / Thinned 

iš viso 

In all 

iš jų 

apskaitos 

from them  

accounted 

201 18073 1990.04 Pušis 8 Žemės  Nbl 2138 305 225 76 
1–2 3591  Scots  ūkis  770 104   

3–4 3679  Pine  Agriculture  401 51 74 25 
5–6 3600    Site  401 71 87 26 

7–8 3610      361 37 64 25 
9–10 3593      205 42   

202 20225 1990.09 Eglė 9 Žemės Ncl 2793 377 226 86 
1–2 4071  Norway  ūkis   1268 137   
3–4 3991  Spruce  Agriculture  458 79 77 30 

5–6 4037    Site  447 74 83 30 
7–8 4026      411 41 66 26 

9–10 4100      209 46   

206 11292 1992.09 Pušis 4 Kirtavietė Nbl 1694 290 253 90 
1–2 2165  Scots  Forest   617 89   

3–4 1906  Pine  Site  373 58 129 30 
5–6 2095      271 57 60 30 

7–8 2131      248 51 64 30 

9–10 2995      185 35   

 

 Svarbu paminėti, jog objektuose atliekant retinimus kertami prasčiausi medžiai, 

siekiant sukurti optimalias sąlygas geriausiems medžiams. Siekiant išimti mažesnio skersmens, 

labiausiai augimo erdvės stokojančius medžius bei užtikrinti paliekamų augti medžių galimai 

tolygesnį išsidėstymą, kirstini medžiai pradžioje buvo atrinkti planinėje medžiagoje. Parengtas 

kirstinų medžių projektas buvo tikslinamas matavimo metu. Vietoje buvo papildomai 

atsižvelgiama į stiebų kokybę. Stambios šakos, didelis stiebo šakotumas (medis vilkas), 

kreivumas, dviviršūniškumas, mechaniniai stiebo pažeidimai buvo papildomi požymiai, lėmę 

medžio priskyrimą prie kirstinų.  

2.3. Rąstų dinaminio tampros modulio nustatymo metodika 

Nukirsti medžiai buvo panaudoti medienos savybėms tirti. Tyrimui pasirinkti objektai 

buvo Varėnos regioninio padalinio Pirčiupių girininkijoje (201 objektas), Nemenčinės 

regioninio padalinio Dukštų girininkijoje (anksčiau – Sudervės girininkija) (202 objektas) ir 

Jurbarko regioninio padalinio Mociškių girininkijoje (206 objektas). Šie objektai pasirinkti, nes 

juose per visą jų egzistavimo laiką išlikę visi barelių variantai, nuo 1 iki 10. Šiuose objektuose 

nėra išplitusių ligų židinių, dėl to medienos savybių tyrimai tampa kokybiškesni. Iš 201, 202 ir 

206 tyrimo objektų kiekviename iš retinimui pasirinktų barelių (nuo 3 iki 8), buvo atsitiktinai 

pasirenkami 6 modeliniai medžiai. Iš kiekvieno modelinio medžio buvo atpjaunamas 3 metrų 



33 

rąstelis tolimesniems medienos savybių tyrimams. Medienos savybių tyrimams iš visų tyrimo 

objektų ir barelių buvo paimta 114 rąstų: iš 201 objekto – 39 pušies rąstai, iš 202 objekto  – 37 

eglės rąstai ir iš 206 objekto – 38 pušies rąstai. Rąstų skersmuo 1,3 m aukštyje 201 objekte buvo 

15,2–25,7 cm, 202 objekte – 16,4–23,0 cm ir 206 objekte – 13,7–21,0 cm. 

Iš objektų rąstai buvo atvežti į LAMMC Miškų institutą, o kiekvieno objekto rastai 

sukrauti į tris skirtingas rietuves. Kiekvienas rąstas pažymėtas kortele ant storgalio, kurioje 

parašytas medžio numeris. Atvežtų rąstų dinaminio tampros modulio nustatymo tyrimui buvo 

paruošta paaukštinta pakyla, ant kurios buvo dedami modeliniai rąstai.  

Dinaminio tampros modulio nustatymui rąstams buvo naudojamas garsinis impulsinis 

tomografas ARBOTOM 3D, kuris skirtas garso impulso sklidimo per medieną greičio 

nustatymui. Prietaiso veikimas pagrįstas garso bangų sklidimo kietuosiuose kūnuose principu. 

Bangos sklidimo greičiai medienos viduje yra tampriai tarpusavyje susiję su medienos tankiu, 

todėl juos galima panaudoti informacijos apie stiebo kokybę rinkimui. Tanki mediena perduoda 

garso bangas geriau negu mažesnio tankio mediena. Visi prietaiso jutikliai yra sujungti 

tarpusavyje, nes kiekvienas jutiklis turi du lizdus, prie kurių jungiasi kabeliai. Kiekviename 

jutiklyje yra įrengtas vibrometras su elektroniniu reguliatoriumi, kuris analizuoja ateinančius 

impulsus (Rinn, 2003). Smūgiavimas plaktuku per jutiklius sukuria bangas, sklindančias 

mediena. Prietaisas pamatuoja laiką, per kurį banga nusklido ir apskaičiuoja garso sklidimo 

greitį. Priklausomai nuo jutiklių skaičiaus ir padėties, gali būti išgaunami dvimačiai ar trimačiai 

vaizdai. Be vibrometro, jutikliai turi apdirbimo komponentus, kurie konvertuoja duomenis ir 

pateikia juos skaitmenine forma. Norint ištirti garso sklidimo greitį išilgine kryptimi, trijuose 

aukščiuose kiekvienam rąstui uždedama po 5 jutiklius. Iš viso uždedama 15 jutiklių garso 

sklidimo greičiui per rąstą nustatymui. Su matavimo juosta apjuosiamas atpjovos perimetras 

3 skirtingais lygiais: pirmas lygis – nuo apatinės atpjovos dalies keli centimetrai, antras lygis – 

1,1 m aukštyje ir trečias lygis – 2,2 m aukštyje. Išmatavus skirtinguose lygiuose rąstelio 

perimetrus, suskaičiuojami išdėstymo atstumai tarp jutiklių. Visiems modeliniams tyrimo 

rąsteliams, nepriklausomai nuo jų skersmens, buvo pasirinktas vienodas jutiklių skaičius 

skirtinguose lygiuose. Rąstelio perimetrus padalinus iš jutiklių skaičiaus, priklausomai nuo 

lygio, gaunamas atstumas tarp jutiklių. Apjuosus matavimo juosta kiekviename lygyje, pagal 

suskaičiuotus atstumus į rąstelius įkalamos vinys 3–5 mm gyliu, ant kurių vėliau kabinami 

jutikliai. Išdėsčius jutiklius jie sujungiami tarpusavyje laidais ir prijungiamas garsinis 

tomografas „ARBOTOM 3D“ bei kompiuteris. Per kiekvieną iš jutiklių, pradedant pirmuoju, 

suduodamas smūgis plaktuku. Taip yra sukuriamas garsinis impulsas. Garso impulsų sklidimą 

medienoje fiksuoja Arbotom programinė aplinka. Programa registruoja impulsus ir juos 

perteikia greičių ir matricų pavidalu. Kiekvienai matricai apskaičiuojamas didžiausias, vidutinis 
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ir mažiausias garso bangos sklidimo greitis. Atsižvelgiant į garso greičius programa juos derina 

spalvomis (4 pav.). 

 

 
4 pav. Arbotom bandymo schema ir trimatis rezultatas 

Fig. 4. Arbotom test scheme and 3D result in software 

 

Atlikus tyrimą, iš Arbotom programinės aplinkos gautos matricos atrenkami garso 

sklidimo greičio išilgine kryptimi duomenys. Remiantis gautais parametrais, rąstas dalinamas į 2 

dalis – apatinę ir viršutinę. Apatinės dalies garso sklidimo greitis išilgine kryptimi 

skaičiuojamas nuo storgalio jutiklių iki centrinių jutiklių ir atgal nuo centrinių iki storgalio. 

Viršutinės dalies garso sklidimo greitis skaičiuojamas nuo centrinių jutiklių iki viršutinių ir atgal 

nuo viršutinių iki centrinių. Tokiu būdu gaunama po 50 garso sklidimo greičio rodiklių 

kiekvienai daliai. Dinaminis tampros modulis skaičiuojamas pagal 2.1 formulę: 

 

MOElog=V2 ρ, (2.1) 

 

čia:  MOElog – dinaminis tampros modulis, N/mm2; 

ρ – medienos tankis, kg/m3; 

V – garso greitis, m/s.  

Medienos tankis rąstų dinaminiam tampros moduliui nustatyti buvo imamas kaip fiksuotas 

dydis 1000 kg/m3. Gautos rąstelių dinaminio tampros modulio vertės perskaičiuojamos į 12 % 

drėgnumą, pagal atpjovų drėgnį. 

2.4. Medienos tankio nustatymas 

Nustačius garso impulsų sklidimo greitį, iš kiekvieno rąstelio apačios vidurio ir viršaus 

atpjaunamos 3–5 cm storio atpjovos – medžio diskai. Jos pažymimos pagal medžio numerį ir  

atpjovos dalį (apačia, vidurys ar viršus). Tik gavus atpjovą, ji buvo pasveriama ir duomenys 

užfiksuojami bei užrašomi. Po dienos tyrimo darbų atpjauti bandiniai buvo vežami į laboratoriją, 
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kur išdžiovinami iki visiškai sausos masės 103 ± 2 ºC temperatūroje, medžių drėgnumui 

nustatyti. Pirmas svėrimas džiovinant bandinius vykdytas po 6 valandų nuo džiovinimo 

pradžios. Džiovinimas buvo baigtas, kai kiekvieno kontrolinio bandinio paskutinių dviejų 

svėrimų masių skirtumas neviršijo 0,02 g. Džiovinimas truko 24 valandas. Išdžiovinti ir 

atvėsinti bandiniai pasverti ± 0,01 g tikslumu.  Bandinių drėgniui apskaičiuoti naudota 

2.2 formulė (LST EN 13183- 1:2003): 

 

,
   (2.2) 

čia:  W – bandinio drėgnis,  %; 

m – bandinio masė iki džiovinimo, g; 

m0 – pilnai išdžiovinto bandinio masė, g. 

Iš viso gautos 342 atpjovos. Jungtinių tyrimų centre (JTC) „Nemunas“ esančioje LAMMC 

Miškų instituto medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorijoje atliktas 

tankio matavimas prietaisu „Lignostation“. Į prietaisą įdėjus ir tvirtai pritvirtinus atpjovą, 

kompiuterio pagalba pasirenkama norima tankio matavimo trajektorija (nuo šerdies link žievės). 

Pirmiausiai kompiuterio ekrane nurodomas takas, pagal kurį prietaisas nufrezuoja paviršių. 

Sekantis žingsnis yra nufrezuoto tako nuskenavimas. Galiausiai, atlikus frezavimą ir skenavimą, 

prietaisas išmatuoja tankį ultragarso pagalba (5 pav.). „Lignostation“ programoje pateikia 

kiekvienos metinės rievės vėlyvosios ir ankstyvosios medienos plotį, tankį, bendrą rievės plotį ir 

vidutinį rievės tankį.  

 A  B 

5 pav. Medienos tankio matavimai Lignostation prietaisu laboratorijoje (A) ir matuojamas diskas (B)  

Fig. 5. Wood density measurements using a Lignostation device in a laboratory (A) and measured disk (B) 

 

Gauti tankio rezultatai perskaičiuoti į 12  % drėgnį, perskaičiavimui naudota 2.3 formulė 

(Jakimavičius, 2009): 
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,
    (2.3) 

čia:  12 – tankis esant 12  % drėgniui, kg/m3; 

W – apskaičiuotas tankis, kg/m3; 

– perskaičiavimo koeficientas. 
 

Jeigu medžio drėgnis didesnis negu 30  %, perskaičiavimo koeficientas patikslinamas pagal 

2.4 formulę, naudojamą visoms medžių rūšims, išskyrus vikmedį, buką, skroblą ir maumedį: 

,
    (2.4) 

čia:   – perskaičiavimo koeficientas; 

W – drėgnis,  %. 

2.5. Pjautinės medienos ir standartizuotų bandinių statinio tampros modulio ir stiprio 

lenkiant metodika 

2.5.1. Pjautinės medienos stiprio lenkiant, statinio tampros modulio ir dinaminio tampros 

modulio nustatymas 

Išpjovus atpjovas sudaromi 2 rąsteliai, kurių ilgis nuo 1,00 iki 1,10 metro. Iš gautų 

228 rąstelių, pasitelkiant gaterines pjovimo stakles, buvo išpjaunami 50×50×1000 mm 

bandiniai. Pjovimo schema pateikta 6 pav.  

5 cm 5 cm

5
 c

m
5
 c

m
5
 c

m
5
 c

m

 

5 cm5 cm

5
 cm

5
 cm

 

6 pav. Tašelių išpjovimo schema 

Fig. 6. Sampling scheme 

 

Kiekvienas bandinys po pjovimo pažymimas barelio numeriu, medžio numeriu, dalimi 

(apatinė ar viršutinė), bei skaičiumi, kuris parodo bandinio skaičių (pavyzdžiui, 7bar85v2, 

3bar25a4 ir pan.). Priklausomai nuo rąstelių plongalio skersmens, gaunama nuo 4 iki 8 bandinių 

kiekvienam rąsteliui. Pjovimai daryti stengiantis eliminuoti šerdį, todėl vienas pjovimas atliktas 

per šerdį. Šie bandymai taip pat buvo atlikti JTC "Nemunas" LAMMC Miškų instituto medienos 

naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorijoje.  
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Bandiniai buvo laikomi patalpoje, kad išdžiūtų iki 8–12 % drėgnio. Vėliau šie bandiniai 

testuoti keliais etapais. Pirmiausiai kiekvienam tašeliui atliktas akustinio tomografo „Arbotom 

3D“ tyrimas: į bandinio pradžią ir galą buvo įkaltos vinys, ant kurių kabinti davikliai ir tirtas 

garso sklidimo greitis išilgine kryptimi. Šis tyrimas tašeliams buvo atliekamas, siekiant palyginti 

rąstų ir bandinių iš to pačio rąsto dinaminį tampros modulį.  

Po šių tyrimų, naudojantis prietaisu Timber Grader MTG (7 pav.), buvo atliktas kiekvieno 

bandinio ultragarsinis tyrimas. Ultragarsiniai tyrimai yra tikslesni ir dažniau taikomi praktikoje 

išpjautiems bandiniams negu akustiniai. Norint gauti kuo detalesnius tyrimo duomenis ir juos 

palyginti tarpusavyje tiems patiems bandiniams, atliekamas tiek akustinis, tiek ultragarso tyrimas. 

 A  B 

7 pav. Prietaisas MTG Timber Grader (A) ir jo veikimo principas (B): 1 – prietaisas Timber Grader MTG; 

2 – medienos bandinys; 3 – belaidis ryšys per Bluetooth; 4 – svarstyklės; 5 – belaidis ryšys; 6 – kompiuteris 

Fig. 7. MTG timber grader device (a) operating principle: 1 – device MTG Timber grader; 2 – sample;  

3 – bluetooth conection; 4 – scale; 5 – wrieless conection; 6 – computer 

 

Atlikus akustinius tyrimus, bandiniai buvo testuojami su prietaisu „Formtest 500 kN“. 

Bandymas atliktas remiantis EN 384:2016 standartu. Šiame standarte numatyta, jog iš vieno 

medyno turi būti imama ne mažiau 5 medžiai ir iš jų gaunama ne mažiau kaip 40 bandinių. Į 

prietaisą įdedamas bandinys taip, kad metinės rievės būtų vertikalioje pozicijoje. Šiame prietaise 

įdiegta „Proteus“ programinė įranga, kuri leidžia  sukurti ar panaudoti jau esamus šablonus, 

pagal kuriuos buvo atliekamas tyrimas. Šiame darbe buvo atliktas 4 taškų lenkimo bandymas 

pagal standartą EN 408:2006. Bandymo schema pateikiama 8 pav. 
 

 

8 pav. Prietaisas Formtest 500kN ir bandymo schema 

Fig. 8. Formtest 500kN device and test scheme by EN: 408 
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Statinis tampros modulis ir stipris lenkiant buvo nustatytas bandiniams pasiekus 

vidutiniškai 12 % drėgnumo ribą. Mašinoje „Formtest 500 kN“ sukurtame EN 408:2006 

standarto šablone „Proteus“ programos aplinkoje buvo įvesti kiekvieno bandinio parametrai: 

plotis, aukštis ir ilgis tarp tolimiausių atramų. Taip pat buvo apskaičiuotas inercijos momentas 

pagal atitinkamas bandinio charakteristikas ir nustatyta bandymo seka ir po atlikto testo buvo 

gaunami rezultatai (9 pav.). 
 

 

9 pav. „Proteus“ aplinkoje po bandymo gauta regresinė tiesė 

Fig. 9. Proteus software regression line after test 

 

9 pav. pateiktas grafikas gaunamas naudojantis standartu, pagal kurį bandinys 

apkraunamas pastovaus greičio apkrova, kurios įtaiso judesio greitis ne didesnis kaip 

0,003 h mm/s (h – bandinio aukštis, mm). Apskaičiuojamas globalusis statinis tampros modulis 

(Em,g) pagal formulę (EN 408:2006): 

(MOE) ,   (2.5) 

čia:  F1–F2 – apkrovos prieaugis regresinėje apkrovos ir deformacijos tiesėje, kur  imama jėga 

atitinkamai 0,2 Fmax (F2) ir 0,4 Fmax (F1), N;  

ω2–ω1 – deformacijos prieaugis, atitinkantis F2–F1, mm; 

l – atstumas tarp centrinių atramų, mm; 

a – atstumas tarp apkrovos taško ir arčiausios atramos atliekant bandymą, mm; 

b – bandinio plotis, mm; 

h – bandinio aukštis, mm. 
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Atlikus statinio tampros modulio testą, bandinys apkraunamas iki visiško jo lūžio. 

Gaunama maksimali jėga, kurią atlaiko bandinys. Pagal maksimalią jėgą lūžio taške 

apskaičiuojamas stipris lenkiant pagal 2.6 formulę (EN 408:2006): 

(MOR) ,   (2.6) 

 

čia:   – stipris lenkiant, N/mm4; 

a – atstumas tarp apkrovos padėties ir artimiausios atramos, mm; 

Fmax – maksimali apkrova, N; 

W – sekcijos tampros modulis, mm3 

Iš sulaužytų bandinių atpjaunamas atsitiktinis gabaliukas medienos tankiui nustatyti. 

Medienos tankis nustatomas pagal 2.7 formulę: 

,
    (2.7) 

 

čia:   – medienos tankis, kg/m3; 

 – W drėgnumo bandinio masė, kg; 

 – bandinio skerspjūvio matmenys, m; 

 – bandinio ilgis, m. 

Nustatytas bandinių medienos tankis panaudojamas norint sužinoti bandinių dinaminį 

tampros modulį pagal 2.4 formulę. Visų nustatytų parametrų rezultatai koreguojami pagal EN 

14358:2016 standartą.  

2.5.2. Bandinių pasiskirstymas į stiprumo klases 

Atlikus visus destrukcinio bandymo skaičiavimus randame bandinių pasiskirstymą pagal 

stiprumo klases (EN 338:2009). Stiprumo klases galima skaičiuoti iš įvairių mechaninių savybių 

parametrų, tačiau geriausiai klases atspindi tampros modulis (6 lentelė). Šiame tyrime stiprumo 

klasės išskirtos visiems bandiniams kiekviename iš tankumo varianto, atsižvelgiant į vidutinį 

tampros modulį, 5 % stiprį lenkiant ir 5 % tankį. Kiekvienam iš pasirinktų tyrimui objektų 

pasiskirstymas į stiprumo klases bus nustatomas atskirai. 
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6 lentelė. Stiprumo klasės pagal EN 338:2009 Structural timber – Strength classes 

Table 6. Strength class according EN: 338 2009 Structural timber – Strength classes 

  
Tuopos ir spygliuočių biologinės rūšys / Poplar and softwood species 

Biologinės lapuočių rūšys / 

Hardwood species 

 

 

 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 D30 D35 D40 D50 D60 D70 

Stiprio vertės / Strength properties (N/mm 2 ) 

 Lenkimas/Bending fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50 30 35 40 50 60 70 

Standžio vertės / Stiffness properties (kN/ mm 2 ) 

 Vidutinis tampros 

modulis išilgai 

pluošto 

Mean modulus of 

elasticity parallel 

E0,mean 7 8 9 9,5 10 11 11,5 12 13 14 15 16 10 10 11 14 17 20 

5 tampros 

modulis išilgai 

pluošto/ 

5 % modulus of 

elasticity parallel 

E0,05 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 8,0 7,7 8,7 9,4 10 10,7 8,0 8,7 9,4 11,8 14,3 16,8 

Vidutinis tampros 

modulis skersai 

pluošto/ 

Mean modulus of 

elasticity 

perpendicular 

E90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,40 0,38 0,43 0,47 0,5 0,53 0,64 0,69 0,75 0,93 1,13 1,33 

Tankis / Density (kg/m 3 ) 

 Tankis/Density k 290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460 530 560 590 650 700 900 

Vidutinis tankis/ 

Mean density 

mean 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550 640 670 700 780 840 1080 
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2.6. Medyno augimo sąlygų ir dirvožemio kokybinių rodiklių nustatymo metodika 

2.6.1. Dirvožemio tyrimai 

Norint įvertinti objektų dirvožemį, kiekviename iš objektų reprezentatyviose vietose buvo 

iškasti 1,8 metrų gylio dirvožemio profiliai. Dirvožemio charakteristikų nustatymui buvo 

atidengiamas dirvožemio profilis, išskiriami genetiniai horizontai ir aprašytos jų morfologinės 

charakteristikos: horizonto slūgsojimo gylis, spalva (Munsell, 2000), granuliometrinė sudėtis, 

dirvožemio struktūra, drėgnumas, intarpai bei naujadarai, šaknų kiekis ir kt. Naudojant 10 % 

HCl tirpalą, nustatytas karbonatų slūgsojimo gylis. Dirvožemio pavadinimas nustatytas pagal 

Lietuvos dirvožemių klasifikaciją LTDK-99 (Buidvydaitė ir kt., 2001). 

Dirvožemio cheminės sudėties ir tankio nustatymui 2018 m. rugpjūčio mėn. buvo surinkti 

mineralinio dirvožemio ėminiai. Ėminių paėmimo vietos parinktos ne arčiau kaip 1 m nuo kelių, 

takų, medžių, kelmų. Tyrimo ploteliuose jungtiniai mineralinio dirvožemio ėminiai buvo rinkti 

iš 0–10 cm, 10–20 cm ir 20–40 cm gylių, naudojant dirvožemio grąžtą (10 pav.).  

 

 

10 pav. Įrankiai dirvožemio ėminiams paimti 

Fig. 10. Soil sampling instruments 

 

Šiame tyrime jungtiniai ėminiai formuoti dirvožemį surenkant iš 5 vietų: kiekviename 

objekte iš kiekvieno barelio, kuriame buvo atliekami ugdymo kirtimai. Iš viso surinkta 

18 jungtinių ėminių. Dirvožemio ėminių vietos tyrimo barelyje buvo išdėstytos sistemiškai 

(11 pav.). 
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11 pav. Dirvožemio ėminių surinkimo schema 

Fig. 11.  Soil sampling scheme 

 

Dirvožemio analizės atliktos LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje. Nustatytas 

dirvožemio pHCaCl2, organinė anglis (C), suminis azotas (N), mineralinis azotas (NH4-N ir NO3-N), 

judrieji fosforas (P2O5) ir kalis (K2O) bei mainų kalcis (Ca2+) ir magnis (Mg2+). 

2.6.2. Medienos elementinė analizė 

Medienos elementinė analizė atlikta iš augalų sausosios masės ICP-OES metodu (Şenilă 

et al., 2011), spektrometru Spektro Genesis (SPECTRO Analytical Instruments GmbH, 

Vokietija). 0,3 g sausos augalinės žaliavos užpilta 8 ml 65 % azoto rūgšties (HNO3). Mėginys 

mineralizuotas keičiant temperatūros parametrus ir laiko intervalus: 1-as žingsnis – per 5 min. 

pasiekta 150 °C temperatūra ir palaikyta 5 min.; 2-as žingsnis – per 5 min pasiekta 180 °C 

temperatūra, laikyta 15 min. Po mineralizacijos mėginys skiestas iki 50 ml dejonizuotu 

vandeniu. Makro ir mikroelementai mėginyje matuoti induktyviai susietos plazmos optinės 

emisijos spektrometru (angl. ICP-OES – Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry) Spectro Genesis (SPECTRO Analytical Instruments, Vokietija). Pasirinkti atskirų 

elementų identifikavimo bangų ilgiai: Ca –  317,933 nm, K – 766,491 nm, Mg – 279,079 nm ir 

P – 213,618 nm. Atlikta po tris kiekvieno medienos mėginio matavimus. 

2.6.3. Konkurencijos indekso nustatymas 

Konkurencijos indeksas (CI) modeliniams medžiams apskaičiuotas pagal Hegyi (1974) 

pasiūlytą 2.8 formulę. Indekso reikšmė kinta priklausomai nuo artimiausių medžių skersmens ir 

atstumo iki vertinamo medžio: 
 

iji

jN

j LD

D
CI


= =1

,            (2.8) 

čia:  Lij – atstumas tarp medžių, m; 

Dj – greta augančio medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm; 

Di – vertinamo medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, cm.  
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Indeksui apskaičiuoti buvo įtraukti visi medžiai, nutolę 1,0–2,8 m atstumu nuo modelinių 

medžių (Daniels, 1976).  

2.7. Statistinė duomenų analizė 

Gauti paprastosios pušies ir paprastosios eglės duomenys analizuoti statistiniais SAS 

programiniais paketais ir Microsoft Excel programa. Naudojantis SAS programos ONE-WAY 

ANOVA paketu buvo ieškomi skirtingo pradinio tankumo blokuose vidutinių rodikliu 

skirtumai. Nustatyti skirtumai sugrupuoti pagal „Duncan multiple range test“ skirtingomis 

raidėmis: A; B; C. Naudojantis SAS programiniu paketu taip pat nustatyti daugiafaktoriniai 

bendrieji tiesinės regresijos modeliai (General linear models) keturiems reiškiniams: rąstų 

dinaminiam tampros moduliui (MOElog), bandinių dinaminiam tampros moduliui (MOEdyn), 

statiniam tampros moduliui (MOE), stipriui lenkiant (MOR). Modeliuojant minėtus reiškinius 

buvo paskirti šie rodikliai: pradinis medynų tankumas (SD) kaip medyno rodiklis, rąsto aukštis 

(LH), medžio skersmuo 1,3 m aukštyje (DBH), vidutinis rievės plotis (RW), vidutinis rievės 

tankis (RD), konkurencijos indeksas (CI) kaip medžio rodikliai, šakos skersmuo bandinio lūžio 

vietoje (K), medienos bandinio tankis (WD) kaip bandinių rodikliai. Visi išvardinti rodikliai 

buvo imami kaip atsitiktiniai. Modeliai buvo sudarinėjami keturiais etapais. Buvo gauti tokie 

modeliai: 

 

MOElog=a0+a1SD+a2LH+a3DBH+a4RW+a5RD+a6CI+ε  (2.9) 

MOEdyn=b0+b1SD+b2LH+b3DBH+b4RW+b5RD+b6CI+b7MOElog+ ε 

MOE=c0+c1SD+c2LH+c3DBH+c4RW+c5RD+c6CI+c7K+c8WD+c9MOElog+c10MOEdyn+ ε 

MOR=d0+d1SD+d2LH+d3DBH+d4RW+d5RD+d6CI+d7K+d8WD+d9MOElog+d10MOEdyn+d11

MOE + ε, 

čia:  a0, b0, c0, d0 – modelio nustatytas poslinkio koeficientas; 

a1,b2,c3,d4 … xn – įvertinti parametrai; 

ε – atsitiktinės paklaidos. 

Gauti modeliai buvo modifikuojami, kad juose esantys rodikliai būtų patikimi p < 0,05. 

Tiriant pavienių rodiklių įtaką analizuojamiems reiškiniams buvo naudojamasi Microsoft 

Excel statistiniu paketu: kurtos tiesinės regresijos lygtys skirtingoms medžių rūšims arba 

bendrai tiriamiems rodikliams ir nustatytas determinacijos koeficientas (ryšys) R2. 
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3. REZULTATAI IR APTARIMAS 

3.1. Rąstų dinaminis tampros modulis skirtingo pradinio tankumo paprastosios pušies ir 

paprastosios eglės medynuose 

Vidutinis modelinių paprastosios pušies medžių skersmuo 1,3 m aukštyje buvo 17,73–

18,53 cm 201 objekte ir 15,47–18,61 cm 206 objekte, o paprastosios eglės – 17,86–18,55 cm 

202 objekte (7 lentelė). Medžių vidutinis konkurencijos indeksas 201 objekte siekė nuo 1,18 iki 

1,27, 206 objekte – nuo 0,85 iki 2,27 ir 202 objekte – nuo 1,04 iki 1,47. Garsinio impulso 

sklidimo vidutinis greitis irgi buvo skirtingas: pušies 201 objekte – nuo 1368 m/s iki 2260 m/s, 

pušies 206 objekte – nuo 2114 m/s iki 2250 m/s, o eglės objekte jis buvo 1900–2771 m/s ribose. 

Drėgnis buvo 201 nuo 32,14 iki 58,69, 206 nuo 43,54 iki 45,90, o 202 nuo 21,81 iki 

44,85 procentų.  

 

7 lentelė. Vidutiniai modelinių medžių ir kamblinių rąstų parametrai su standartine paklaida (SE)  

Table 7. Average parameters of model trees and camblial logs with standard error. 

Objektas, 

augavietė 

Object, 

forest site 

Rūšis 

Species 

Variantai 

vnt./ha 

Block 

trees/ha 

DBH 

cm 
SE 

Konkurencijos 

indeksas 

Competition 

index 

SE 

Garso 

greitis 

Stress wave 

velocity m/s 

SE 

Drėgnis 

Moisture 

Content 

% 

SE 

201 Nb 

Pušis 

(Scots 

pine) 

4400–3000  17,73 0,41 1,18 0,12 1830,95 31,20 42,95 0,80 

2400–2000  18,53 0,69 1,25 0,14 1722,08 41,32 47,60 1,06 

1200–1000  18,08 0,26 1,27 0,12 1700,53 31,20 44,13 0,99 

202 Nc 

Eglė 

(Norway 

spruce) 

4400–3000  17,94 0,28 1,34 0,12 2448,66 46,71 33,85 1,17 

2400–2000  17,86 0,26 1,47 0,16 2292,07 45,10 34,39 1,32 

1200–1000  18,55 0,48 1,04 0,14 2298,08 35,32 32,82 1,14 

206 Nb 

Pušis 

(Scots 

pine) 

4400–3000  16,04 0,52 2,27 0,29 2250,11 55,29 43,97 1,66 

2400–2000  15,47 0,55 1,76 0,18 2199,08 52,37 45,90 1,62 

1200–1000  18,61 0,51 0,85 0,27 2113,67 61,89 43,54 1,64 

 

Paprastosios pušies rąstų dinaminis tampros modulis A bloke kito nuo 2930 N/mm2 iki 

10829 N/mm2, kai vidurkis buvo 6021 N/mm2 (12 pav.). B bloke nuo 3072 N/mm2 iki 

11202 N/mm2 su vidurkiu 5617 N/mm2. C bloke nuo 2964 N/mm2 iki 13694 N/mm2, kai 

vidutinė reikšmė buvo 5425 N/mm2. Paprastosios eglės rąstų dinaminis tampros modulis A 

bloke kito nuo 5278 N/mm2 iki 10980 N/mm2, kai vidurkis buvo 7736 N/mm2. B bloke nuo 

4960 N/mm2 iki 9263 N/mm2 su vidurkiu 6850 N/mm2. C bloke nuo 5387 N/mm2 iki 

9875 N/mm2, kai vidutinė reikšmė buvo 6746 N/mm2.  
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Pušies medienos A bloko rąstų vidutinis dinaminis tampros modulis buvo 6,71 % didesnis 

negu B bloko ir 9,90 % negu C bloko. Eglės medienos A bloko rąstų vidutinis dinaminis 

tampros modulis buvo 11,45 % didesnis negu B bloko ir 12,80 % negu C bloko. 

 

12 pav. Rąstų dinaminio tampros modulio pasiskirstymas skirtinguose tankumo medynuose 

Fig. 12. Log dynamic modulus of elastisity distribution in different initial stand density blocks. Different 

letters mean significant difference between parameters p<0.05, by ANOVA operation Duncan multiple 

range test 

Italijoje atliekant tyrimą su kalabrinės pušies (Pinus nigra Arnold subsp. Calabrica) 

plantacijomis, pasodintomis 4 tankumo variantais – 1300 vnt./ha, 800 vnt./ha, 600 vnt./ha ir 

400 vnt./ha, buvo gauti skirtumai tarp kontrolinio pirmojo tankumo varianto ir kitų variantų. 

800 vnt./ha varianto vidutinė dinaminio tampros modulio reikšmė buvo 10901 N/mm2 ir buvo 

5 % didesnė negu kontrolinio varianto su 1300 vnt./ha, kurio vidutinis MOEdyn buvo 

9983 N/mm2. Trečiasis variantas su 600 vnt./ha turėjo vidutiniškai 10353 N/mm2, t. y. apie 

3,7 % daugiau nei kontrolinis variantas, ir paskutinis rečiausias variantas su 400 vnt./ha turėjo 

8365 N/mm2 ir buvo 9 % mažesnis už kontrolinį variantą (Proto et al., 2017). Tarp Italijoje ir šioje 

disertacijoje tyrinėtų pušų (12 pav.) skirtumai galėjo atsirasti dėl skirtingo pušų amžiaus ir 

skirtingos rūšies. Esant jaunam medžių amžiui yra didesnis juvenilinės arba kitaip jaunos medienos 

procentas (Wang et al., 2000). Šiame disertaciniame darbe paprastosios pušies rąstų dinaminis 

tampros modulis panašus buvo tarp tankiausio pradinio tankumo ir rečiausio varianto ir siekė 

9,90 %. Tačiau pradinis medyno tankumas buvo didesnis, lyginant su Italijoje atliktu tyrimu.  

Kiti tyrimai buvo atlikti su 50 metų amžiaus kalabrinės pušies mediena, kuri buvo tirta 

nedestrukciniais metodais (Russo et al., 2019). Šie tyrėjai vertino pradinio medyno tankumo 

įtaką dinaminiam tampros moduliui ir nustatė, kad didžiausia vidutinio medžių dinaminio 
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tampros modulio reikšmė (9276 N/mm2) buvo 939 vnt./ha tankumo variante. Šiame tankumo 

variante augusių pušų medienos dinaminio tampros modulio reikšmė buvo beveik 9 % didesnė 

negu 1548 vnt./ha tankumu augusių pušų medienos, 22 % – negu 1977 vnt./ha variante ir 42 % – 

negu 514 vnt./ha variante.  

Švedijoje iš 622 genetiškai geriausių paprastosios pušies medžių buvo gautas dinaminis 

tampros modulis imant tankį 1000 kg/m3. MOElog kito nuo 7700 N/mm2 iki 22300 N/mm2, kai 

vidutinė reikšmė siekė 14900 N/mm2 (Fundova et al., 2019). Taip pat Švedijoje buvo atrinkti 24 

paprastosios pušies medynai ir iš kiekvieno atrinkta po 14 modelinių medžių. Visų medynų 

brandos amžius buvo apie 100 metų. Naudodamiesi akustiniu tomografu, tyrėjai nustatė vidutinį 

dinaminį tampros modulį – 13900 N/mm2 arba 8600–17500 N/mm2 ribose. Švedijos tyrėjai, 

atsirinkdami medynus, vienu iš kriterijų pasirinko medyno retinimo intensyvumą, kuris jų 

tyrime negalėjo būti ekstremalus ir didesnis negu 80 % (Lindström et al., 2009).  

Panašiai 11 metų amžiaus spindulinės pušies (Pinus radiata) skirtingumo pradinio 

tankumo (2500 vnt./ha ir 833 vnt./ha) plantacijos buvo tirtos Naujojoje Zelandijoje. Tyrėjai 

nustatė, jog didesnio pradinio tankumo plantacijos vidutinis rąstų dinaminis tampros modulis 

buvo 26 % didesnis negu retos pradinio tankumo plantacijos (Lasserre et al., 2009). Šios 

disertacijos tyrime didžiausias paprastosios pušies rąstų dinaminis tampros modulio skirtumas 

siekė apie 10 %. Naujojoje Zelandijoje gautus didesnius skirtumus lėmė augimo ir klimatinių 

sąlygų skirtumai. Taip pat Naujojoje Zelandijoje 385 spindulinės pušies 17 metų amžiaus 

modeliniai medžiai iš 10 skirtingo tankumo medynų buvo matuojami nedestrukciniais metodais. 

Rąstų dinaminis tampros modulis siekė nuo 5400 N/mm2 rečiausiame medyne (209 vnt./ha) iki 

7600 N/mm2 tankiausiame medyne (2551 vnt./ha) (Waghorn et al., 2007). Lyginant minėtus 

tyrimus matyti, jog spindulinės pušies kokybė buvo geresnė, nes paprastosios pušies dinaminio 

tampros modulio vidutinės reikšmės siekė 5425–6021 N/mm2. Šiuos skirtumus galėjo nulemti ir 

tai, jog spindulinės pušies medžiai tyrime buvo tik 17 metų amžiaus.  

Tyrime, atliktame Čilėje taip pat su spindulinės pušies 10–14 metų amžiaus mediena, 

skirtingo pradinio tankumo (360–1560 vnt./ha) plantacijose buvo gautos dinaminio tampros 

modulio ribos siekė nuo 3410 iki 14100 N/mm2, o vidutiniškai buvo 8520 N/mm2 (Watt et al., 

2017). Kanadoje sakingosios pušies (Pinus resinosa) 54 modeliniai medžiai buvo pamatuoti 

akustiniu tomografu (Newton, 2017). Medžiai tyrimui buvo atrinkti iš panašių objektų, kuriuose 

medžių amžius buvo 82–84 metai. Tyrimas parodė, kad dinaminis tampros modulis buvo nuo 

8800 iki 13100 N/mm2, o vidurkis siekė 11600 N/mm2 (Newton, 2017). Aliaskoje (Jungtinės 

Amerikos Valstijos) 84 kaliforninės cūgos (Tsuga heterophylla) ir 84 sitkinės eglės (Picea 

sitchensis [Bong.] Carr.) modeliniai medžiai buvo atrinkti tyrimui su akustiniu tomografu. Buvo 

nustatyta, jog sitkinės eglės (Picea sitchensis [Bong.] Carr.) vidutinė dinaminio tampros 
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modulio reikšmė buvo 5 % didesnė negu kaliforninės cūgos: Kaliforninės cūgos – nuo 9016 iki 

13698 N/mm2 (vidurkis 11066 N/mm2) o sitkinės eglės – nuo 9787 iki 13858 N/mm2 (vidurkis 

11575 N/mm2) (Wang, 2013).  

Taip pat su sitkinės eglės mediena tyrimai atlikti Airijos Respublikoje, kur tyrimams buvo 

pasirinkti 72 modeliniai medžiai, kurių amžius buvo 23 metai. Medžiai paimti iš medynų, kurių 

tankumas buvo nuo 1550 iki 3700 vnt./ha. Nustatytas pirmo 3 metrų ilgio kamblinio rąsto 

vidutinis dinaminis tampros modulis siekė 7321 N/mm2 (Simic et al., 2018). Šiaurės Airijoje 

buvo tiriamas 28–45 metų amžiaus sitkinių eglių rąstų dinaminis tampros modulis. Buvo tirta 

12 skirtingų medynų. Keturių medynų dinaminis tampros modulis buvo žemesnis negu 

7000 N/mm2 keturių aukštesnis negu 9000 N/m2 ir keturių medynų MOElog buvo tarp 7000 ir 

9000 N/mm2. Jie taip pat rado stiprius ryšius tarp rąstų dinaminio tampros modulio ir kitų 

medžio parametrų kaip lajos plotis, skersmuo 1,3 m aukštyje, koordinatės (Moore et al., 2009). 

Lyginant su paprastosios eglės rąstų, kurių amžius 35 metai, dinaminiu tampros modulio 

variacija, galime teigti, jog šios disertacijos atlikto tyrimo paprastosios eglės kokybė panaši su 

Šiaurės Airijos sitkinėmis eglėmis. Skirtumai su kitų autorių rąstų dinaminio tampros modulio 

gautais rezultatais galėjo atsirasti dėl įvairių veiksnių. Tam įtakos galėjo turėti skirtingas tiriamų 

medžių amžius, juvenilinės medienos kiekis, augimo sąlygos, klimato veiksniai ir skirtingos 

miškininkavimo technologijos kitose šalyse. Taip pat skirtumai atsirado tarp skirtingų medžių 

rūšių. Tačiau visi autoriai pastebi, jog tankesniuose medynuose augę medžiai turi aukštesnius 

dinaminio tampros modulio rodiklius.  

Neatsižvelgiant į skirtingą eksperimento pradinį medžių tankumą ir skirtingo intensyvumo 

ūkinių priemonių taikymą, buvo ieškomas ryšys tarp dinaminio tampros modulio ir rąsto 

parametrų tokių kaip skersmuo 1,3 m aukštyje (DBH). 

 

13 pav. Rąstų dinaminio tampros modulio ryšys su medžio skersmeniu 1,3 m aukštyje 

Fig. 13. Log dynamic modulus of elasticity relationship with tree diameter at breast high 
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Geltonosios pušies (Pinus ponderosa) Pearsono koreliacijos koeficientas tarp rąstų 

dinaminio tampros modulio ir skersmens 1,3 m aukštyje buvo 0,58 (Caballéa et al., 2020). 

Sitkinės eglės rąstų dinaminio tampros modulio ryšys su skersmeniu 1,3 m aukštyje R2 = 0,57 

(Moore et al., 2009). Rezultatų skirtumai galėjo atsirasti dėl skirtingos medžių rūšies ir tyrimui 

pasirinktų modelinių medžių skersmenų sklaidos. Šiame tyrime pagrindinė tirtų medžių grupė 

turėjo skersmenis 1,3 m aukštyje nuo 14 iki 20 cm. Italijoje tirtų kalabrinės pušies (Pinus nigra 

Arnold sub sp. Calabrica) medžių dinaminio tampros modulio ryšys su medžio skersmeniu 

1,3 m aukštyje buvo R2 = 0,011 (Russo et al., 2019). Naujojoje Zelandijoje tirtuose spindulinės 

pušies (Pinus radiata) medžiuose ryšys tarp medžio skersmens ir medžio dinaminio tampros 

modulio buvo R2 = 0,44 (Waghorn et al., 2017). Terpentinės pušies (Pinus taeda) rąstų ryšys su 

skersmeniu buvo R2 = 0,15 (Amateis et al., 2013). Sitkinės eglės (Picea sitchensis [Bong.] Carr.) 

MOElog koreliacija su DBH buvo 0,06 (Moore et al., 2013). Juodosios eglės (Picea mariana 

(Mill.) B.S.P) koreliacijos tarp tampros modulio ir skersmeniu 1,3 m aukštyje kito nuo 0,13 iki 

0,42. Skirtingos koreliacijos priklausė nuo skersmens grupių, kurios buvo šešios (10; 12; 14; 16; 

18; 20 cm). Taip pat autorius teigia, jog skirtumai galėjo atsirasti dėl skirtingo pradinio medyno 

tankumo (Tong et al., 2009). Iš 14 pav. matyti, jog tirtų rąstų ryšys su skersmeniu 1,3 m 

aukštyje yra silpnas R2 = 0,10, todėl galima teigti, kad medžio skersmuo 1,3 m aukštyje negali 

paaiškinti rąstų dinaminio tampros modulio. 
 

 

14 pav. Rąstų dinaminio tampros modulio ryšys su didžiausios šakos skersmeniu ties šakos prisegimo 

pagrindu (ant rąsto) 

Fig. 14. Log dynamic modulus of elasticity relationship with highest knot diameter on the log 

Kitas svarbus rodiklis, nusakantis rąstų kokybę, yra medžio šakotumas – šakų kiekis ir jų 

storis. Šiame tyrime buvo išmatuotas kamblinio rąsto storiausios šakos skersmuo prie šakos 

prisegimo pamato (ant rąsto). Gauti tyrimo duomenys parodė, kad ryšys tarp storiausios šakos 

skersmens ir rąsto dinaminio tampros modulio siekė tik R2 = 0,13 (14 pav.). Kitų šalių tyrimuose 
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priklausomybė tarp šių rodiklių irgi buvo tik nežymiai stipresnė. Pavyzdžiui, Norvegijoje, tiriant 

paprastosios pušies medieną, ryšys tarp rąstų dinaminio tampros modulio ir storiausios šakos 

skersmens siekė R2 = 0,61 (Vestøl, Høibø, 2010), o Suomijoje ryšys tarp rąsto storiausios šakos 

ir statinio tampros modulio siekė R2 = 0,40 (Hautamäki et al., 2014).  

 

Apibendrinimas. Šiame disertaciniame darbe atliktas tyrimas parodė, kad statistiškai 

patikimi skirtumai buvo nustatyti tarp dinaminio tampros modulio reikšmių, gautų 1000–

1200 vnt./ha ir 3000–4400 vnt./ha pradinio tankumo paprastosios pušies medynuose. Tuo tarpu, 

paprastosios eglės medynuose dinaminis tampros modulis skyrėsi visuose tirtuose 1000–

1200 vnt./ha, 2000–2400 vnt./ha ir 3000–4400  vnt./ha pradinio tankumo medynuose. Gauti 

rezultatai rodo, kad geresnės medienos kokybės medžiai auga didesnio pradinio tankumo 

medynuose su mažu retinimo intensyvumu. 

Tyrimas parodė, kad stambiausios šakos skersmuo turėjo labai silpną ryšį su medienos 

kokybe, todėl daryti prielaidas apie medienos ir rąstų kokybę, remiantis šiuo rodikliu, yra 

netikslinga. Šiame tyrime taip pat nebuvo nustatyta ryšio tarp medžio skersmens 1,3 m aukštyje 

ir dinaminio tampros modulio. 

3.2. Medienos tankis skirtingo pradinio tankumo paprastosios pušies ir paprastosios eglės 

medynuose 

Vertinant vidutinį paprastosios pušies medienos metinės rievės tankį, pušynuose A bloke 

(3000–4400 vnt./ha) jis buvo 362 kg/m3, B bloke (2000–2400 vnt./ha) – 356 kg/m3 ir C bloke (1000–

1200 vnt./ha) – 354 kg/m3. Duomenys rodo, kad tankiausio pradinio tankumo pušyne vidutinis 

metinės rievės tankis buvo 3 % didesnis, negu kituose tankumo variantuose (15 pav.). Paprastosios 

eglės atveju, vidutinis medienos metinės rievės tankis A bloke (3000–4400 vnt./ha) buvo 349 kg/m3, 

B bloke (2000–2400 vnt./ha) – 337 kg/m3, o C bloke (1000–1200 vnt./ha) – 361 kg/m3.  

 
15 pav. Vidutinių metinių rievių tankio pasiskirstymas nuo šerdies link žievės 

Fig. 15. Average ring density distribution from pith to bark 
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Šiame disertaciniame darbe didžiausi skirtumai tarp medienos tankio rievėse skirtingo 

pradinio tankumo medynuose siekė 5–7 %. 2009 m. tirti skirtingu pradiniu tankumu pasodintų 

spindulinės pušies (Pinus radiata) medienos tankio ir kitų savybių skirtumai (Lassere et al., 

2009). Šie autoriai tyrė pirmuosius 10 augimo metų ir nustatė, jog tarp skirtingo pradinio 

tankumo variantų nėra patikimų medienos tankio skirtumų. Tuo tarpu centrinėje Europoje 

2018 metais atliktas tyrimas atskleidė paprastosios pušies ir paprastosios eglės medienos tankio 

pokyčius per pastarąjį šimtmetį (Pretzsch et al., 2018). Šie tyrėjai nustatė, jog dėl klimatinių 

pokyčių nuo 1900 metų medienos tankis sumažėjo 8–12 % ir tai siejama su spartesniu medžių 

augimu į skersmenį. Moore ir kiti mokslininkai (2009), tyrinėdami sitkinės eglės (Picea 

sitchensis [Bong.] Carr.) medieną iš skirtingų pradinio tankumo variantų nustatė vidutinio 

medienos tankio variaciją nuo 321 iki 337 kg/m3, tačiau statistiškai patikimų skirtumų jie 

negavo. Medienos tankis po kiekvieno iš atliekamų komercinių kirtimų – retinimo, einamųjų 

kirtimų ir plyno kirtimo buvo tirtas Suomijoje paprastosios pušies medynuose (Stöd et al., 

2016). Gauti tyrimai parodė, kad vidutinis medienos tankis siekė 478 kg/m3, 531 kg/m3 ir 

514 kg/m3, atitinkamai, po retinimo, einamųjų kirtimų ir plyno kirtimo. Kanadoje, ištyrus 

25 metų amžiaus banksinių pušų (Pinus banksiana) medienos tankį, nustatytas vidutinės metinės 

rievės tankio didėjimas kiekvienais augimo metais (Hébert et al., 2016). Nors minėtame tyrime 

nebuvo rasti patikimi skirtumai tarp 5-ių skirtingo pradinio tankumo variantų, visgi tankiausiai 

augusių pušų vidutinis metinės rievės tankis buvo 17 % didesnis negu rečiausiai augusių. Kaip 

buvo minėta, šio disertacinio darbo tyrimai parodė tik 5 % skirtumą tarp medienos tankio 

skirtingų tankumų medynuose.  

Vertinant vidutinį paprastosios pušies medienos metinės rievės plotį, pušynuose objekte – A 

bloke (3000–4400 vnt./ha) jis buvo 3,24 mm, B bloke (2000–2400 vnt./ha) – 3,25 mm, C bloke 

(1000–1200 vnt./ha) – 3,51 mm (16 pav.). Paprastosios eglės medyne – vidutinis medienos metinės 

rievės plotis A bloke buvo 3,02 mm, B bloke – 3,02 mm, o C bloke – 3,38 mm. 

 

16 pav. Vidutinis metinių rievių pločio pasiskirstymas nuo šerdies link žievės 

Fig. 16. Average ring width distribution from pith to bark 
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Suomijoje ir Rusijoje buvo tirtas regioninis efektas medienos kokybei parodė, kaip 

skirtinguose regionuose skyrėsi tos pačios medžių rūšies medienos parametrai (Hautamäki et al., 

2013; 2014). Minėto tyrimo duomenys parodė, jog paprastosios eglės rąstų vidutinis metinių 

rievių plotis siekė nuo 1,3 mm iki 2,2 mm, o paprastosios pušies vidutinis metinių rievių plotis 

buvo 1,3–1,9 mm ribose. Iš 16 pav. matome, kad vidutinis metinių rievių plotis eglės medienoje 

skirtingais metais siekė nuo 1 mm iki 5,2 mm, o pušies medienoje – nuo 1,2 mm iki 5,6 mm. Šie 

nustatyti skirtumai tarp tų pačių medžių rūšių metinių rievių pločio galėjo būti fiksuoti dėl 

skirtingo tirtų medžių amžiaus: šiame disertaciniame darbe tirtų medžių amžius buvo 27–35 

metai, o Suomijos–Rusijos tyrime buvo tirti brandūs medynai (Hautamäki et al., 2013; 2014). 

Medienos metinių rievių plotį brandžiuose medynuose tyrė ir kiti autoriai. Pavyzdžiui, 

brandžiuose paprastosios pušies medynuose medžių metinės rievės vidutinis plotis buvo 

1,48 mm, o paprastosios eglės – 2,63 mm (Pretzsch et al., 2018). Zeller ir kiti mokslininkai 

(2017), ištyrę paprastosios pušies medienos savybes grynuose ir mišriuose brandžiuose 

medynuose, nustatė, jog gryname pušyne vidutinis metinės rievės plotis buvo 2,07 mm, o 

mišriame pušyne metinės rievės buvo 7,7  % siauresnės arba siekė vidutiniškai 1,91 mm (Zeller 

et al., 2017).  

Airijos Respublikoje, ištyrus vidutinį metinės rievės plotį paprastosios eglės ir sitkinės 

eglės (Picea sitchensis [Bong.] Carr.) retintuose ir neretintuose medynuose, nustatyta, kad 

retintame paprastosios eglės medyne jis buvo 5,16 mm, o neretintame – 3,95 mm (Krajnc et al., 

2019). Tuo tarpu retintame sitkinės eglės medyne jis buvo 5,29 mm, o neretintame – 4,96 mm. 

Sitkinės eglės atveju vidutinis metinės rievės plotis retintame medyne buvo 6,2 %, o 

paprastosios eglės atveju – 23,5 % didesnis negu neretintuose medynuose. Šiame disertaciniame 

darbe gauti rezultatai parodė, kad paprastosios eglės medyne didžiausias vidutinio metinio rievių 

pločio skirtumas siekė 8,9 %, lyginant tankiausią (3000–4400 vnt./ha – A blokas) ir rečiausią 

(1000–1200 vnt./ha – C blokas) medynus. 

Tyrinėjant metinių rievių ankstyvosios ir vėlyvosios medienos proporcijas buvo nustatyta, 

kad paprastosios pušies vidutinis ankstyvosios medienos plotis sudarė 67,0–69,5 %, o vidutinis 

vėlyvosios medienos plotis – 30,5–37,0 % visos vidutinės metinės rievės pločio. Vidutiniškai 

vėlyvoji mediena buvo nuo 22,2 % iki 23,6 % tankesnė už ankstyvąją medieną. Paprastosios 

eglės vidutinis ankstyvosios medienos plotis sudarė 64,5–65,3 %, o vidutinis vėlyvosios 

medienos plotis – 34,7–35,5 % visos vidutinės metinės rievės pločio. Eglės vidutinė vėlyvoji 

mediena buvo nuo 21,0–22,6 % tankesnė už vidutinę ankstyvąją medieną. Skirtingo pradinio 

tankumo ir retinimo intensyvumo medynų vėlyvosios ir ankstyvosios medienos vidutiniai 

pločiai ir vidutiniai tankiai pateikti 17 pav.  
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17 pav. Ankstyvosios ir vėlyvosios metinių rievių vidutiniai medienos tankio ir pločio skirtumai  

Fig. 17. Differencies between earlywood and latewood average width and average density from pith to bark 

 

Tiek eglės, tiek pušies ankstyvosios metinės rievės plotis skirtingo tankumo medynuose 

didėjo pirmuosius 19–21 metus, po to pradėjo mažėti ir paskutinio retinimo metu, 2015 metais, 

tapo panašus kaip ir vėlyvosios medienos rievės plotis. Kitaip negu ankstyvosios, vėlyvosios 

medienos rievės plotis visu augimo laikotarpiu buvo panašus visuose pradinio tankumo 

medynuose. Galima teigti, jog patikimų skirtumų tarp skirtingo pradinio tankumo metinių rievių 

pločio nebuvo nustatyta, tačiau pastebima, kad didžiausią prieaugį į skersmenį turėjo medžiai, 

augę 1000–1200 vnt./ha pradiniu tankumu. Vidutinis ankstyvosios rievės plotis pušyne kito nuo 

2,09 mm iki 2,27 mm, o eglyne – nuo 1,98 mm iki 2,21 mm. Vidutinis vėlyvosios rievės plotis 

pušyne kito nuo 1,16 mm iki 1,25 mm, o eglyne nuo 1,07 mm iki 1,20 mm. Metinių rievių 

medienos tankis patikimai skyrėsi tarp vėlyvosios ir ankstyvosios medienos tankio, tačiau tiek 

vėlyvosios, tiek ankstyvosios medienos tankis skirtingo tankumo medynuose skyrėsi nežymiai. 

Visu augimo laikotarpiu tiek vėlyvosios, tiek ankstyvosios medienos tankis buvo panašus. Tai 

galima būtų paaiškinti, jog tiriami medžiai yra jauno amžiaus, o tokio amžiaus medžiuose didelę 

dalį sudaro juvenilinė mediena.  

Vidutinis ankstyvosios rievės medienos tankis pušyne kito nuo 310 kg/m3 iki 315 kg/m3 

(skirtumas 1,6 %), o eglyne – nuo 297 kg/m3 iki 320 kg/m3 (skirtumas 7,2 %). Vidutinis 

vėlyvosios rievės medienos tankis pušyne buvo nuo 399 kg/m3 iki 412 kg/m3 (skirtumas 3,2 %), 

o eglyne – nuo 379 kg/m3 iki 405 kg/m3 (skirtumas 6,4 %).  

Suomijoje ankstyvosios ir vėlyvosios metinės rievės medienos tankis buvo tirtas skirtingo 

pradinio tankumo (2000, 4000 ir 8000 vnt./ha) paprastosios pušies medynuose. Šiame tyrime 

nustatyta, kad vidutinis ankstyvosios rievės medienos tankis kito nuo 295 kg/m3 iki 305 kg/m3 

(skirtumas 3,3 %), o vėlyvosios rievės tankis – nuo 545 kg/m3 iki 567 kg/m3 (skirtumas 3,9 %) 
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(Peltola et al., 2009). Tuo tarpu Portugalijoje buvo ištirti penki 46–66 metų amžiaus 

paprastosios pušies medynai, išsidėstę skirtinguose regionuose. Skirtinguose medynuose buvo 

nustatyti patikimi skirtumai tarp vidutinio vėlyvosios rievės medienos tankio – jis kito nuo 

672 kg/m3 iki 841 kg/m3 arba skirtumas sudarė net 20,1 %. Tačiau ankstyvosios rievės medienos 

tankis skyrėsi tik viename tirtame medyne, o kituose – patikimų skirtumų nebuvo nustatyta. 

Tarp šių penkių regionų taip pat buvo nustatytas vidutinis vėlyvosios ir ankstyvosios rievės 

plotis. Didesni metinės rievės pločio skirtumai nustatyti ankstyvojoje medienoje: tarp regionų 

rievės plotis kito nuo 1,81 mm iki 2,52 mm, o vėlyvosios rievės plotis – nuo 0,99 mm iki 

1,21 mm (Fernandes et al., 2017).  

Disertaciniame tyrime buvo svarbu įvertinti, kaip medžio augimo į skersmenį 

intensyvumas daro įtaką medienos tankiui. Atlikus tyrimą, buvo gauti patikimi ryšiai tarp 

paprastosios eglės ir paprastosios pušies medienos tankio ir metinės rievės pločio, atitinkamai 

R2 = 0,35 ir R2 = 0,64. Tai patvirtina faktą, jog greitai augančių medžių mediena yra mažesnio 

tankio ir prastesnės kokybės (18 pav.).  

 

18 pav. Medienos rievės tankio ryšys su metinių rievių pločiu  

Fig. 18. Relationship between ring width and density 

 

Belgijos mokslininkai taip pat yra nustatę didžiosios pocūgės (Pseudotsuga menziesii 

[Mirb.] Franco) ryšį tarp medienos tankio ir rievės pločio, kuris buvo R2=0,20 centriniuose 

bandiniuose ir R2 = 0,23 išoriniuose bandiniuose (Henin et al., 2018). Literatūroje nurodoma, 

kad paprastosios eglės medienos tankio 50 % variacijos paaiškina metinės rievės plotis 

(Mäkinen et al., 2002). Visgi skirtingi autoriai nurodo skirtingas priklausomybes. Paprastosios 

eglės rievės pločio ir tankio silpnas ryšys (R2 = 0,15) buvo nustatytas Suomijoje (Jaakkola et al., 

2005). Vokietijoje paprastosios pušies medienos tankio priklausomybė nuo metinės rievės 
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pločio buvo R2 = 0,79 (Zeller et al., 2017). Suomijoje paprastosios eglės kamblinio rąsto ryšys 

tarp rievės pločio ir tankio buvo R2 = 0,52 (Jyske et al., 2008).  

Kadangi vėlyvosios medienos kiekis visais augimo metais buvo beveik vienodas, svarbu 

įvertinti vėlyvosios medienos santykį su ankstyvąja mediena metinėje rievėje ir jos įtaką 

medienos tankiui. Vėliau šiuos rezultatus, tikėtina, būtų galima naudoti miškininkavimo 

technologijų taikyme, siekiant didesnio vėlyvosios medienos prieaugio. Visgi šiame darbe 

sudarytas tiesinės regresijos modelis parodė silpną ryšį (R2 = 0,15–0,30) tarp vėlyvosios 

medienos proporcijos ir medienos tankio (19 pav.). 

 

19 pav. Vėlyvosios medienos procento metinėje rievėje ryšys su metinės rievės medienos tankiu  

Fig. 19. Latewood precent relationship with average ring density 

 

Naujojoje Zelandijoje atlikti tyrimai parodė, kad spindulinės pušies (Pinus radiata) ryšys  

R2 = 0,73 buvo nustatytas tarp medienos tankio ir vėlyvosios medienos kiekio metinėje rievėje 

(Lasserre et al., 2009). Net 68 % paprastosios eglės medienos tankio variacijos gali būti 

paaiškinta remiantis vėlyvosios medienos kiekiu metinėje rievėje (Mäkinen et al., 2002). 

Suomijoje atlikus panašius tyrimus, nustatytas ryšys tarp vėlyvosios medienos kiekio ir 

medienos tankio buvo nuo R2 = 0,11 iki R2 = 0,65 skirtingo retinimo intensyvumo medynuose 

(Jaakkola et al., 2005). Taip pat Suomijoje buvo tiriamos paprastosios eglės metinių rievių ryšys 

skirtingame medžio aukštyje ir gauta patikimas ryšys tarp vėlyvosios medienos kiekio ir metinės 

rievės tankio. Pavyzdžiui, ryšys iš pirmojo 2-jų metrų ilgio rąsto duomenų buvo R2 = 0,63 

(Jyske et al., 2008). Kanados tyrimai, atlikti 25 metų amžiaus bankso pušies (Pinus banksiana) 

skirtingo pradinio tankumo medynuose, parodė, kad ryšys tarp minėtų rodiklių buvo R2 = 0,60 

(Hébert et al., 2016). 
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Kadangi medienos tankis yra vienas pagrindinių rodiklių, nusakančių medienos kokybę, 

buvo tikslinga nustatyti medienos tankio ryšį su medienos tamprumo reikšmėmis. Tyrimas 

parodė, kad paprastosios eglės ir paprastosios pušies medienos statinio tampros modulio 

priklausomybė nuo tankio nepaaiškina nei 50 % viso reiškinio (20 pav.). Modelinių medžių 

medienos tankio ryšys su medienos statiniu tampros moduliu paprastosios pušies atveju buvo 

silpnas – apie R2 = 0,20, o paprastosios eglės atveju – R2 = 0,44. Toks rezultatas rodo, kad statinį 

tampros modulį  tik nežymiai gali nusakyti medienos tankis. 

 

20 pav. Modelinių medžių medienos tankio ryšys su medienos statiniu tampros moduliu (MOE) 

Fig. 20. Static modulus of elasticity relationship with longitudial wood density of samples. 

 

Remiantis kitų autorių duomenimis, Švedijoje nustatytas paprastosios eglės medienos 

tankio ir statinio tampros modulio ryšys buvo R2 = 0,65 (Olsson et al., 2013), Čekijoje – 

R2 = 0,32 (Zeidler et al., 2018), Suomijoje – R2 = 0,46 (Hautamäki et al., 2013). Paprastosios 

pušies atveju, minėtas ryšys buvo toks: Suomijoje – skirtinguose medynuose R2 = 0,51–0,59 

(Stod et al., 2016), Čekijoje – R2 = 0,47 (Zeidler et al., 2018), Suomijoje – R2 = 0,58 

(Hautamäki et al., 2014). 

Kitų tirtų rūšių, pavyzdžiui, Čekijoje tirtos didžiosios pocūgės (Pseudotsuga menziesii 

[Mirb.] Franco) atveju – R2 = 0,31 (Zeidler et al., 2018), Malvyje buvo tirtos plačiai Azijos 

žemyne paplitusios gleivingosios pušies (Pinus kesiya Royle ex Gordon) atveju – R2 = 0,79 

(Missanjo, Matsumura, 2016), Velse (Didžioji Britanija) tirtos spindulinės pušies (Pinus 

radiata) atveju (tirti bandiniai be ydų) – R2 = 0,70 (Raymond et al., 2007). Kanadoje nustatyta 

ryšys tarp juodosios eglės (Picea mariana (Mill.) B.S.P.), medienos tankio ir tampros modulio 

buvo R2 = 0,41 (Tong et al., 2009).  
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Apibendrinimas: Apibendrinant gautus medienos tankio rezultatus galime teigti, jog 

medžiai su didesnio tankio mediena augo didesnio pradinio tankumo medynuose, lyginant su 

rečiau augusiais medžiais, nors statistiškai reikšmingi skirtumai nebuvo nustatyti. Didžiausias 

metinių rievių plotis nustatytas apie 9–15 augimo metus medžiuose iš rečiausių medynų. 

Lyginant vėlyvosios ir ankstyvosios metinių rievių plotį, nustatyta, kad šie pločiai tampa 

panašūs apie 35 metus. Vėlyvosios medienos plotis buvo gana pastovus visais augimo metais, 

tačiau priklausė nuo pradinio medyno tankumo. Skirtingu tankumu augusių medžių vidutinis 

vėlyvosios ir ankstyvosios medienos tankis patikimai nesiskyrė. 

Išanalizavus duomenis, nustatytas vidutinio glaudumo ryšys tarp medienos tankio ir 

metinės rievės pločio bei vėlyvosios medienos kiekio metinėje rievėje. Panašaus stiprumo ryšys 

nustatytas ir tarp vidutinio statinio tampros modulio bei vidutinio medienos tankio modeliniams 

rąstams. 

Gana skirtingus ir prieštaringus rezultatus matome ir kitų autorių tyrimuose. Daugeliu 

atvejų sunkiai palyginamus rezultatus lemia skirtingų medžių rūšių tyrimai, skirtingos 

klimatinės ir augimo sąlygos bei tiriamų medžių amžius (skirtinga juvenilinės medienos 

proporcija) ir kt. 

3.3. Medienos stipris, statinis ir dinaminis tampros modulis skirtingo pradinio tankumo 

paprastosios pušies ir paprastosios eglės medynuose 

Paprastosios eglės ir paprastosios pušies, augančių skirtingo pradinio tankumo 

medynuose, statinio medienos tampros modulio duomenų aptarimas ir analizė.  

Paprastosios pušies medienos statinis tampros modulis tankiausiame medyne (A blokas, 

3000–4400 vnt./ha) kito nuo 3426 N/mm2 iki 10595 N/mm2, o vidurkis buvo 6735 N/mm2. 

Vidutinio tankumo medyne (B blokas, 2000–2400 vnt./ha) šis rodiklis kito nuo 3853 N/mm2 iki 

10878 N/mm2 (vidutiniškai – 6456 N/mm2), o rečiausiame medyne (C blokas – 1000–

1200 vnt./ha) – nuo 2308 N/mm2 iki 9429 N/mm2 (vidutiniškai – 5897 N/mm2 (21 pav.). 

Paprastosios eglės medienos statinis tampros modulis buvo didesnis negu pušies ir A bloke jo 

reikšmė kito nuo 4994 N/mm2 iki 13355 N/mm2 (8683 N/mm2), B bloke – nuo 5351 N/mm2 iki 

11903 N/mm2 (8170 N/mm2), o C bloke – nuo 4389 N/mm2 iki 14136 N/mm2 (7592 N/mm2).   

Tankiausiai augančiame medyne (A blokas) paprastosios pušies medienos statinis tampros 

modulis buvo 4,1 % didesnis negu vidutinio tankumo (B blokas) ir 12,4 % didesnis negu rečiausiai 

(C blokas) augusių pušų medienos statinis tampros modulis (21 pav.). Paprastosios eglės medienos 

statinis tampros modulis tankiausiame medyne (A blokas) buvo 5,9 % ir 12,6 % didesnis negu 

medžių augusių, atitinkamai, vidutinio tankumo (B blokas) ir rečiausiame medyne (C blokas).  



57 

 
21 pav. Medienos statinio tampros modulio pasiskirstymas skirtingo tankumo medynuose 

Fig. 21. Global static modulus of elastisity distribution in different initial stand density blocks. Different 

letters mean significant difference between parameters p<0.05, by ANOVA operation Duncan multiple 

range test 

 

Panašūs tyrimai buvo atlikti 2001 metais Kanadoje, kuomet tirta 50 metų amžiaus 

juodosios eglės (Picea mariana) medžių, augusių 4-iais skirtingais pradiniais tankumais, 

medienos kokybė. Tyrėjai nustatė, kad pradinis tankumas lėmė skirtumus tarp statinio tampros 

modulio reikšmių skirtinguose medynuose: tankiausiame (3086 vnt./ha) medyne eglių medienos 

vidutinis statinis tampros modulis buvo 9689 N/mm2 arba 4,4 % didesnis už retesnį medyną – 

2500 vnt./ha, 3,0 % didesnis už 2066 vnt./ha bei 15,2 % didesnis už 1372 vnt./ha medynus 

(Zhang et al., 2002). Kaip buvo minėta, šiame disertaciniame darbe atlikto paprastosios eglės 

medienos tyrimo duomenys parodė, kad tankiausiame (3000–4400 vnt./ha) medyne vidutinis 

medienos statinis tampros modulis buvo 12,6 % didesnis, lyginant su rečiausiai (1000–

1200 vnt./ha) augusiomis eglėmis.  

Vėlesniais metais Kanadoje mokslininkai tyrė 47–82 metų amžiaus juodosios eglės 

medienos kokybę retintuose ir neretintuose kontroliniuose medynuose. Jų nustatytas vidutinis 

statinis tampros modulis kontroliniuose medynuose buvo 9630 N/mm2 (10530–11160 N/mm2 

ribose), o retintuose medynuose – 10530 N/mm2 (9160–12140 N/mm2) (Vincent et al., 2011). Iš 

aukščiau pateiktų duomenų matyti, kad Kanadoje atliktas tyrimas parodė, kad retintų medynų 

vidutinis statinis tampros modulis buvo 8,6 % didesnis negu kontrolinių medynų. Tai panašus 

rezultatas, kaip ir nustatyta šiame disertaciniame darbe, kuriame gautas 5,9 % skirtumas tarp 

statinio tampros modulio reikšmių, palyginus 3 ir 2 kartus išretintus paprastosios eglės medynus.  

JAV atlikti tyrimai su 27 metų amžiaus terpentinėmis pušimis (Pinus taeda), augančiomis 

plantacijose, įveistose skirtingais tankumais – 2,989, 1,682, ir 746 vnt./ha. Minėtas tyrimas 



58 

atskleidė, kad tankiausiame medyne nustatytas medienos statinis tampros modulis vidutiniškai 

buvo 9170 N/mm2 (4430–14350 N/mm2), vidutinio tankumo medyne – 7870 N/mm2 (3340–

13200 N/mm2), o rečiausiame – 7170 N/mm2 (3220–15400 N/mm2) (Amateis et al., 2013). Šie 

tyrėjai nustatė, kad tankiausiai augusių pušų medienos vidutinė statinio tampros modulio 

reikšmė buvo 14,2 % ir 21,8 % didesnė už statinio tampros modulio reikšmes gautas, 

atitinkamai, vidutinio tankumo ir rečiausiame medynuose. Jei minėtas reikšmes lygintume su 

šiame disertaciniame darbe atlikto tyrimo duomenimis – paprastosios pušies statinio tampros 

modulio rodikliais, dvigubai didesnius skirtumus lėmė skirtingos medžio rūšys ir augimo 

sąlygos. Airijos Respublikoje tyrinėtos paprastoji eglė, sitkinė eglė (Picea sitchensis [Bong.] 

Carr.) ir didžioji pocūgė retintuose ir neretintuose medynuose. Vidutinis statinis tampros 

modulis neretintame medyne buvo didesnis už reikšmes, gautas retintuose didžiosios pocūgės ir 

paprastosios eglės medynuose, atitinkamai, 7,9 % ir 13,8 %. Priešingi rezultatai gauti 

paprastosios eglės atveju, kuomet retintame medyne vidutinis statinis tampros modulis buvo 

6,1 % didesnis už vidutinio statinio tampros modulio reikšmę, gautą neretintame medyne 

(Krajnc et al., 2019). Minėtame tyrime gauti procentiniai skirtumai yra gana panašūs su šiame 

disertaciniame darbe gautais skirtumais tarp skirtingo pradinio tankumo medynų. Įdomūs 

tyrimai atlikti Čekijos Respublikoje, kur mokslininkai tyrinėjo paprastąją eglę ir didžiąją 

pocūgę, augusias miško žemėje ir žemėje, užsodintoje miškais po ilgalaikio žemės ūkio 

naudojimo (Zeidler et al., 2018). Šie tyrėjai didesnes vidutines statinio tampros modulio 

reikšmes nustatė medynuose, augusiuose miško žemėje: 8,6 % didžiosios pocūgės ir 2,6 % 

paprastosios eglės medynuose (Zeidler et al., 2018).  

Šiame disertaciniame darbe taip pat buvo analizuojama skirtingų žemės naudmenų įtaka 

pušų medienos vidutinėms statinio tampros modulio reikšmėms. Paaiškėjo, kad, esant medyno 

tankumui 3000–4400 vnt./ha, 11,4 % didesnis vidutinis statinis tampros modulis buvo nustatytas 

miško žemėje augusiuose pušynuose, lyginant su žemės ūkio naudmenose augusiais pušynais.  

Šiaurės Airijoje buvo tiriamas 57 metų amžiaus sitkinių eglių (Picea sitchensis [Bong.] 

Carr.) statinis tampros modulis. Buvo tirti 5 skirtingi pradiniai medyno tankumai. Didžiausia 

vidutinė statinio tampros modulio reikšmė 8980 N/mm2 nustatyta tankiausiame (1134 vnt./ha) 

medyne. Lyginant su kitais pradiniais medyno tankumais, buvo gauti, atitinkamai, 9,0 % 

(922 vnt./ha); 13,6 % (581 vnt./ha); 20,5 % (435 vnt./ha) ir 19,8 % (310 vnt./ha) skirtumai 

(Moore et al., 2009). Švedijoje buvo tirta paprastoji eglė lėto augimo (100 m. amžiaus medžiai 

pasiekia apie 40 cm skersmenį) medynuose ir greito augimo (apie 65 m. amžiaus pasiekia apie 

36 cm skersmenį 1,3 m aukštyje) medynuose. Minėtame tyrime bandiniai surinkti iš apatinio 

rąsto ir nustatytas jų statinis tampros modulis, kuris lėto augimo medyne buvo 12000 N/mm2, o 

greito augimo – 7800 N/mm2 (skirtumas 36,7 %) (Kliger et al., 1998). Suomijoje ir Rusijoje 
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buvo tirti paprastosios eglės ir paprastosios pušies pjautinė mediena ir nustatytas jų statinis 

tampros modulis. Paprastosios pušies vidutinis statinis tampros modulis tarp Suomijos regionų 

skyrėsi nežymiai, tik 2,5 %, o Rusijos atveju medienos vidutinio statinio tampros modulio 

skirtumų nenustatyta. Palyginus tarpusavyje, Suomijos atveju medienos vidutinis statinis 

tampros modulis buvo 17,4 % didesnis negu Rusijoje. Paprastosios eglės vidutinis statinis 

tampros modulis tarp Suomijos regionų skyrėsi tik 4,1 %, o Rusijos medienos vidutinio statinio 

tampros modulio skirtumas buvo 8,1 %, tačiau galime teigti, jog tarp skirtingų regionų abiejuose 

šalyse skirtumų nenustatyta (Hautamäki et al., 2013; 2014). Šiaurės Karelijoje (Suomija) buvo 

tirta paprastoji pušis skirtingo pradinio tankumo medynuose su skirtingu retinimo režimu. 

Modeliniai medžiai paimti iš pirmojo, antrojo retinimo ir pagrindinio kirtimo. Medžių skaičius 

medynuose buvo nuo375 iki 2359 vnt./ha. Mokslininkai nustatė, jog didžiausias vidutinis 

statinis tampros modulis buvo medyne po antrojo retinimo ir siekė 12800 N/mm2. Taip pat buvo 

gautas antrojo retinimo skirtumas 20,31 % tarp pirmojo retinimo ir 8,59 % skirtumas tarp 

pagrindinio kirtimo (Stöd et al., 2017). Lyginant su šios disertacijos tyrimo duomenimis, 

paprastosios pušies atveju buvo gauti mažesni skirtumai, tikėtina, dėl mažesnio amžiaus 

skirtumo tarp tiriamų medžių ir juvenilinės medienos proporcijų skirtumų. 

 

Paprastosios eglės ir paprastosios pušies, augančių skirtingo pradinio tankumo 

medynuose, medienos stiprio lenkiant duomenų aptarimas ir analizė. Įvertinus medienos 

statinio tampros modulio priklausomybę nuo pradinio medyno tankumo, buvo tirtas ir 

analizuotas medienos stipris lenkiant. Paprastosios pušies medienos stipris lenkiant 

tankiausiame medyne (A blokas) buvo vidutiniškai 24,29 N/mm2 (8,61–48,90 N/mm2), 

retesniame medyne (B blokas) – 23,22 N/mm2 (7,40–53,35 N/mm2) ir rečiausiame medyne 

(C blokas) – 21,72 N/mm2 (8,79–40,29 N/mm2) (22 pav.). Paprastosios eglės medienos stipris 

lenkiant buvo, atitinkamai, 33,06 N/mm2 (15,09–59,13 N/mm2) A bloke; 29,92 N/mm2 (11,73–

54,85 N/mm2) B bloke ir 28,75 N/mm2 (10,81–55,66 N/mm2) C bloke. Palyginus paprastosios 

pušies ir paprastosios eglės medienos stiprį lenkiant paaiškėjo, kad tankiausiai augusių pušų 

(A blokas) medienos stipris lenkiant buvo 4,4 % ir 10,58 % didesnis negu, atitinkamai, retesnio 

(B blokas) ir rečiausio (C blokas) medynų. Panaši tendencija nustatyta ir paprastosios eglės 

atveju: medienos stipris lenkiant A bloke buvo 9,5 % ir 13,0 % didesnis negu, atitinkamai B ir C 

blokuose. 
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22 pav. Medienos stiprio lenkiant pasiskirstymas skirtingo tankumo medynuose 

Fig. 22. Bending strength distribution in different initial stand density blocks. Different letters mean 

significant difference between parameters p<0,05, by ANOVA operation Duncan multiple range test 

 

Kiti tyrėjai, išanalizavę medienos stiprį lenkiant, nustatė, kad, pavyzdžiui, juodosios eglės 

atveju tankiausio (3086 vnt./ha) medyno medžių vidutinis medienos stipris lenkiant buvo 

45,54 N/mm2 arba visais atvejais didesnis už rečiau augusių eglių medienos stiprį, t. y. 4,7 % 

didesnis negu 2500 vnt./ha, 3,9 % didesnis negu 2066 vnt./ha ir 17,9 % didesnis negu 

1372 vnt./ha tankumo medynuose gautas reikšmes (tyrimas atliktas Kanadoje, tirti keturi 50 m. 

amžiaus skirtingo tankumo medynai; Zhang et al., 2002). Šio disertacinio darbo duomenys 

parodė, kad tankiausiame tirtame eglyne vidutinis medienos stipris lenkiant buvo 13,0 % 

didesnis už reikšmes, gautas rečiausiame tirtame eglyne. Gauti skirtumai buvo nustatyti dėl to, 

kad buvo tirtos skirtingos ne to paties amžiaus eglių rūšys. Terpentinės pušies atveju, vidutinis 

stipris lenkiant tankiausiame medyne siekė 49 N/mm2 (25–85 N/mm2), vidutinio tankumo 

medyne – 42 N/mm2 (14–91 N/mm2) ir rečiausiame medyne – 42 N/mm2 (16–104 N/mm2). 

Tyrimas parodė, kad tankiausiame medyne nustatyta vidutinė stiprio lenkiant reikšmė 14,3 % 

buvo didesnė tiek už vidutinio tankumo, tiek už rečiausiame medyne gautas reikšmes (tyrimas 

atliktas Jungtinėse Amerikos Valstijose; tirtos 27 m. amžiaus skirtingais tankumais – 2989, 1682 

ir 746 vnt./ha – įveistos terpentinės pušys; Amateis et al., 2013). Vidutinis medienos stipris 

lenkiant neretintuose didžiosios pocūgės ir sitkinės eglės medynuose buvo, atitinkamai, 6,8 % ir 

16,3 % didesnis už reikšmes, gautas retintuose medynuose. Priešingi rezultatai gauti 

paprastosios eglės medyne, kur retintame medyne vidutinis medienos stipris lenkiant buvo 6 % 

didesnis už stiprį neretintame medyne (tyrimas atliktas Airijoje; tirtos paprastoji ir sitkinė eglė 



61 

bei didžioji pocūgė retintuose ir neretintuose medynuose; Krajnc et al., 2019). Šios disertacijos 

tyrime gauti labai panašūs procentiniai skirtumai tarp skirtingo pradinio tankumo medynų.  

Lyginant skirtingas žemėnaudas, nustatyta, kad miško žemėje augusios didžiosios pocūgės 

medienos vidutinė stiprio lenkiant reikšmė buvo 7,9 % didesnė negu augusios buvusiose žemės 

ūkio naudmenose, o paprastosios eglės medienos stipris lenkiant nuo žemės naudmenos 

nepriklausė (tyrimas atliktas Čekijoje; tirta paprastoji eglė ir didžioji pocūgė, augintos miško ir 

buvusiose žemės ūkio naudmenose; Zeidler et al., 2018).  

Ištyrus 57 m. amžiaus sitkines egles, augusias penkiais skirtingais tankumais, didžiausia 

nustatyta vidutinė statinio tampros modulio reikšmė buvo 36 N/mm2 tankiausiame tirtame 

medyne (1134 vnt./ha). Minėta vidutinė reikšmė buvo 4,7 % didesnė nei 922 vnt./ha tankumo 

eglyne, taip pat 12,2 % – 581 vnt./ha; 24,7 % – 435 vnt./ha ir 22,5 % didesnė nei mažiausio 

tankumo – 310 vnt./ha – eglyne (tyrimas atliktas Šiaurės Airijoje; Moore et al., 2009).  

Paprastosios eglės vidutinis statinis tampros modulis buvo 48,40 N/mm2 lėto augimo ir 

30,90 N/mm2 greito augimo medyne (skirtumas 36,2 %) (tyrimas atliktas Švedijoje; tirta lėtai ir 

greitai auganti paprastoji eglė, atitinkamai, 100 m. amžiuje – skersmuo 40 cm 1,3 cm aukštyje ir 

65 m. amžiuje – skersmuo 36 cm; bandiniai iš apatinio rąsto; Kliger et al., 1998). Suomijos–

Rusijos tyrimai parodė, kad paprastosios pušies medienos vidutinis stipris lenkiant skirtinguose 

Suomijos regionuose skyrėsi 6,0–8,2 %, o Rusijoje – 6,5 %, tačiau šis rodiklis Suomijoje buvo 

27,0 % didesnis negu Rusijoje. Paprastosios eglės atveju, vidutinis stipris lenkiant tarp Suomijos 

regionų skyrėsi 5,7–9,8 %, Rusijoje – 7,3 %, taip pat kaip ir pušies atveju, Suomijoje nustatyta 

reikšmė buvo 3,6 % didesnė negu Rusijoje (Hautamäki et al., 2013; 2014). Ištyrus paprastosios 

pušies medieną skirtingo tankumo medynuose, didžiausias vidutinis stipris lenkiant 

(52,6 N/mm2) buvo nustatytas antrajame retinime ir jis buvo 20,2 % ir 12,0 % didesnis nei 

medienos stipris pušyse, atitinkamai, po pirmojo medyno retinimo ir pagrindinio kirtimo 

(tyrimas atliktas Šiaurės Karelijoje; tirta paprastoji pušis skirtingo pradinio tankumo 

medynuose; modeliniai medžiai paimti iš pirmojo, antrojo retinimo ir pagrindinio kirtimo; Stöd 

et al., 2017).  

 

Paprastosios eglės ir paprastosios pušies, augančių skirtingo pradinio tankumo 

medynuose, medienos dinaminio tampros modulio duomenų aptarimas ir analizė. 

Tankiausiame tirtame medyne augusių (A blokas) paprastosios pušies medžių medienos 

dinaminis tampros modulis vidutiniškai buvo 5961 N/mm2 (2584–10895 N/mm2), vidutinio 

tankumo medyne (B blokas) – 5452 N/mm2 (2759–10536 N/mm2) ir rečiausiame medyne 

(C blokas) – 4736 N/mm2 (1553–8103 N/mm2) (23 pav.). Paprastosios eglės vidutinis dinaminis 

tampros modulis A bloke buvo 10253 N/mm2 (6458–13631 N/mm2), B bloke – 9931 N/mm2 
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(6620–13107 N/mm2) ir C bloke – 9174 N/mm2 (5848–14886 N/mm2). Šie duomenys rodo, kad 

pušų, augusių tankiausiai, medienos dinaminis tampros modulis buvo 8,5 % ir 20,6 % didesnis 

negu vidutinio tankumo ir rečiausiame medyne. Paprastosios eglės atveju šie skirtumai tarp 

skirtingo tankumo medynų buvo mažesni, lyginant su pušimi, tačiau didžiausio tankumo 

medyne (A blokas) šie rodikliai buvo 3,1 % ir 10,5 % didesni negu, atitinkamai, B ir C 

blokuose. 

 
23 pav. Dinaminio tampros modulio pasiskirstymas skirtingo tankumo medynuose 

Fig. 23. Dynamic modulus of elastisity distribution in different initial stand density blocks. Different 

letters mean significant difference between parameters p<0,05, by ANOVA operation Duncan multiple 

range test 

 

JAV buvo tirta 13 m. amžiaus terpentinės pušies (Pinus taeda L.) medienos bandiniai 

infraraudonaisiais spinduliais nedestrukciniu būdu, siekiant nustatyti skirtumus tarp komercinio 

kirtimo metu gautų bandinių ir skirtingų genetinių šeimų medyno (Acquah et al., 2018). Šiame 

tyrime paaiškėjo, jog vidutinis dinaminis tampros modulis komerciniuose kirtimuose buvo 

9782 N/mm2 (5780–14300 N/mm2), o genetiniame medyne augusių pušų – 8433 N/mm2 (2380–

17300 N/mm2). Skirtumas tarp skirtingomis sąlygomis augusių medynų sudarė 13,8 %. Airijos 

Respublikoje buvo tirtos skirtingu pradiniu tankumu augusios 23 m. amžiaus sitkinės eglės 

(Picea sitchensis [Bong.] Carr.), o vidutinės dinaminio tampros modulio reikšmės buvo gautos 

naudojantis MTG garso bangų prietaisu (Simic et al., 2017). Didžiausio pradinio tankumo 

medyne (3100–3700 vnt./ha) vidutinis dinaminis tampros modulis buvo 8149 N/mm2, vidutinio 

tankumo (2300–2550 vnt./ha) medyne – 7777 N/mm2, o rečiausiame (1550–1850 vnt./ha) – 

7330 N/mm2. Kitaip tariant, tankiausiame medyne šis rodiklis buvo 4,6 % ir 10,1 % didesnis, 

lyginant su vidutinio tankumo ir rečiausiu medynais (Simic et al., 2017). Jei minėtus duomenis 

palygintume su šiame disertaciniame darbe gautais rezultatais, nežiūrint į tai, kad buvo tirtos 
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skirtingos eglių rūšys, paprastosios eglės atveju dinaminio tampros modulio skirtumai, gauti 

tankiausiame ir rečiausiame medynuose, buvo labai panašūs, t. y. sudarė 10,5 %. Pietų 

Vokietijoje mokslininkai tyrinėjo 40 metų amžiaus didžiosios pocūgės (Pseudotsuga menziesii 

[Mirb.] Franco) bandinių dinaminį tampros modulį skirtingo pradinio tankumo objektuose. 

Objektų tankumai buvo 1000; 2000; 4000 vnt./ha. Jie nustatė, jog didesnio pradinio tankumo 

objekte kokybė aukštesnė lyginant su mažesniais pradinio tankumo objektais. Vidutinė 

tankiausio objekto dinaminio tampros modulio reikšmė buvo 12578 N/mm2. Šis objektas buvo 

6,15 % didesnis negu vidutinio tankumo (2000 vnt./ha) objektas ir 16,45 % didesnis negu 

1000 vnt./ha objektas. Lyginant Vokietijoje atliktą tyrimą su šiuo tyrimu galime teigti, jog 

didžiosios pocūgės vidutinio dinaminio tampros modulio skirtumai panašiuose pradinio 

tankumo objektuose skiriasi nežymiai. 

 

Paprastosios eglės ir paprastosios pušies medienos savybių tyrimas skirtingais metodais. 

Siekiant medienos savybes ištirti skirtingais metodais, buvo naudoti skirtingi prietaisai. 

Palyginus garso sklidimo greičio duomenis, gautus ištyrus su prietaisais Timber grade ir 

ARBOTOM 3D, nustatytas stiprus ryšys tarp rezonancinės išilginės bangos greičio ir garso 

sklidimo greičio (24 pav.).  
 

 

24 pav. Skirtingais prietaisais nustatyto garso sklidimo greičio ryšys 

Fig. 24. Relationship between velocities measured with different devices 

 

Lyginant su kitų tyrėjų duomenimis, panašus ryšys (R2 = 0,81) tarp garso bangų sklidimo 

greičių buvo gautas penkias tropines medžių rūšis ištyrus ultragarsiniu ir išilginės rezonancinės 

garso bangos prietaisais (Baar et al., 2012). Pearsono koreliacijos koeficientas 0,96 buvo gautas 

tiriant paprastosios eglės medieną Rusijoje tarp ultragarsinio ir bangų vibracinio metodų 

(Fedyukov et al., 2017). Meksikoje, išilgine kryptimi ištyrus pušų bandinius ultragarsiniu 

prietaisu ir garso bangos greitį, nustatytas ryšys tarp šių metodų, gauto dinaminio tampros 

modulio, buvo R2 = 0,91 (Sotomayor, Ramírez, 2014). Velse (Didžioji Britanija) atlikti tyrimai 
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parodė, kad tarp garso bangos sklidimo greičio ir rentgeno spinduliais nustatyto dinaminio 

tampros modulio ryšys buvo R2 = 0,97 (Raymond et al., 2007). Minėti tyrimai patvirtina, jog 

tiriant medienos bandinius galima naudoti tiek ultargarsinius, tiek išilginių bangų sklidimą per 

laiką nustatančius prietaisus ar kitą tomografijoje naudojamą spinduliuotę. 

Taip pat buvo nustatytas glaudus ryšys (R2 = 0,59 eglės medienai ir R2 = 0,46 pušies 

medienai) tarp statinio tampros modulio ir medienos stiprio lenkiant (25 pav.). Gauti duomenys 

leidžia teigti, jog tampros modulio rodiklis gali būti naudojamas medienos kokybei nusakyti. 

 

25 pav. Statinio tampros modulio (MOE) ryšys su stipriu lenkiant (MOR)  

Fig. 25. Static modulus of elasticity relationship with bending strength 

 

Šiame disertaciniame darbe gauti rezultatai iš esmės patvirtina kitų autorių duomenis. 

Pavyzdžiui, glaudus ryšys (R2 = 0,87) tarp spindulinės pušies (Pinus radiata) medienos stiprio 

lenkiant ir statinio tampros modulio bandiniams be ydų buvo gautas Velse (Didžioji Britanija) 

(Raymond et al., 2007). Lietuvoje 2011 metais paprastosios pušies bandiniai buvo tirti statiniais 

ir dinaminiais metodais, o gauti rezultatai parodė stiprų ryšį (R2 = 0,72) tarp statinio tampros 

modulio ir stiprio lenkiant (Baltrušaitis, Mišeikytė, 2011). Kitos pušies rūšies – terpentinė pušies 

(Pinus taeda) atveju – ryšys tarp minėtų rodiklių buvo R2 = 0,77 (Amateis et al., 2013). 

Švedijoje atliktas paprastosios eglės medienos tyrimas atskleidė, jog ryšys tarp statinio tampros 

modulio ir stiprio lenkiant buvo R2 = 0,83 (Klinger et al., 1998), kitas tyrimas pateikia R2 = 0,72 

(Olsson et al., 2013). Kitų rūšių, tokių kaip kaliforninė cūga (Tsuga heterophylla) ir sitkinė eglė 

(Picea sitchensis [Bong.] Carr) atveju, ryšys tarp statinio tampros modulio ir stiprio lenkiant 

buvo R2 = 0,68 (Wang et al., 2000).  

Glaudus ryšys taip pat buvo gautas tarp skirtingų tampros modulio reikšmių, nustatytų 

skirtingais metodais medieną testuojant destruktyviai (statiniai rodikliai) ir bandiniams atliekant 

nedestrukcinius matavimus pagal bangos sklidimo greitį (dinaminiai rodikliai). Skirtingais 
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metodais išmatuoto tampros modulio tarpusavio ryšys buvo R2 = 0,82 pušies ir R2 = 0,83 eglės 

medienai (26 pav.). 

 

26 pav. Statinio tampros modulio (MOE) ryšys su bandinių dinaminiu tampros moduliu (MOEdyn) 

Fig. 26. Static modulus of elasticity relationship with dynamic modulus of elasticity 

 

Lyginant su kitais autoriais, pavyko surasti pavyzdį su kaliforninės cūgos ir sitkinės eglės 

rūšimis, kurių medienos bandinių statinio ir dinaminio tampros modulio ryšys buvo R2 = 0,91 

(Wang et al., 2000). Taip pat Wang ir kt. 2019 patvirtino anksčiau minėtus savo rezultatus 

spygliuočių medienai R2 = 0,96 tarp išilginėmis bangomis gauto dinaminio tampros modulio ir 

statinio tampros modulio. Panašiai, ištyrus 15–30 m. amžiaus spindulinės pušies be ydų 

bandinius Velse (Didžioji Britanija), ryšys R2 = 0,97 gautas tarp statinio ir dinaminio pušies 

medienos tampros modulio reikšmių (Raymond et al., 2007). 

Dar vienas iš rodiklių, nusakančių medienos kokybę ir svarbus medienos rūšiavimui, yra 

šakotumas. Tačiau šiame tyrime tarp šakos skersmens ir statinio tampros modulio buvo gautas 

tiesioginės regresijos modelis su mažu ryšiu R2 = 0,13 (27 pav.). 

 

27 pav. Statinio tampros modulio (MOE) ryšys šakos skersmeniu (K) 

Fig. 27. Static modulus of elasticity relationship with knot diameter in sample breakage point 
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Iš 27 pav. pateiktų duomenų matomas silpnas ryšys tarp šakos skersmenio ir statinio 

tampros modulio yra panašus kaip ir kituose tyrimuose. Ryšys tarp šakų skersmens ir statinio 

tampros modulio didžiosios pocūgės, paprastosios eglės ir sitkinės eglės bandiniuose – R2 = 0,22 

(Krajnc et al., 2019). Paprastosios pušies šakų ploto sumos ryšys su statiniu tampros moduliu 

buvo R2 = 0,22–0,39 (Stöd et al., 2017). Paprastosios eglės šakos skersmuo turėjo neigiamą ryšį 

su statiniu tampros moduliu R2 = 0,44 (Høibø et al., 2014). Bendras šakų plotas bandinyje gali 

paaiškinti tik 16 % sitkinės eglės statinio tampros modulio (Moore et al., 2009). 

Tiesinės regresijos modelis parodė patikimą (p < 0,05), bet silpną ryšį (R2 = 0,10 pušies 

medienai ir R2 = 0,08 eglės medienai) tarp statinio tampros modulio ir rąstų dinaminio tampros 

modulio (28 pav.). 

 

28 pav. Statinio tampros modulio (MOE) ryšys su rąstų dinaminiu tampros moduliu (MOElog) 

Fig. 28. Static modulus of elasticity (MOE) relationship with log dynamic modulus of elasticity 

(MOElog) 

 

Galime daryti prielaidą, jog matuojant rąstus ar augančius medžius nedestrukciniais 

metodais galime įvertinti tik 10 % statinio tampros modulio verčių. Kitų medžių rūšių ryšys tarp 

rąstų ir tašelių tampros modulio rodiklių buvo gana skirtingas: pavyzdžiui, baltosios eglės 

(Picea glauca [Moench] Voss) jis buvo R2 = 0,50, o balzaminio kėnio (Abies balsamea) – 

R2 = 0,17 (Ross et al., 1997), o sitkinės eglės – R2 = 0,45 (Moore et al., 2013). Paprastoji pušis 

buvo tirta Lietuvoje prieš dešimtmetį ir gautas ryšys tarp drėgnų bandinių ir rąstų tampros 

modulio siekė R2 = 0,02 (Baltrušaitis, Aleinikovas, 2012).  

 

Medienos bandinių rūšiavimas į stiprumo klases. Medienos bandinių rūšiavimas į 

stiprumo klases atliekamas vadovaujantis trimis pagrindiniais rodikliais: medienos tankiu, 

medienos stipriu lenkiant ir medienos tampros moduliu. Šiuo atveju, tampros modulis yra vienas 

pagrindinių rodiklių. Norint tinkamai surūšiuoti medieną, naudojamasi 5 % tankiu, vidutiniu 
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tampros moduliu ir 5 % stipriu lenkiant. Tokie rodikliai pasirinkti, siekiant užtikrinti ne mažesnį 

kaip 95 % medienos produktų kokybės patikimumą. Iš 29 pav. matome medienos bandinių 

rūšiavimo galimybes pagal statinio tampros modulio ryšius su kitais parametrais. 

 

 

 

29 pav. Medienos rūšiavimas pagal statinį tampros modulį (MOE) skirtinguose objektuose 

Fig. 29. Wood sorting by static modulus of elasticity (MOE) in different objects 

 

29 pav. pateikti duomenys rodo, jog arčiausiai tobulo rūšiavimo pagal statinį tampros 

modulį yra dinaminio tampros modulio reikšmės. Kiti parametrai, kurie taip pat gali būti 

naudojami gana tiksliam medienos rūšiavimui, yra medienos stipris lenkiant ir išilginis garso 

sklidimo greitis. Duomenys rodo, kad medienos tankis, medienos bandinio šakos skersmuo nėra 

tinkami rodikliai, siekiant surūšiuoti medieną pagal stiprumą. Panašūs duomenys buvo gauti, 

atliekant tyrimą Škotijoje su keturiomis medžių rūšimis: kvapnusis kėnis (Abies procera), 

kaliforninė cūga (Tsuga heterophylla), paprastoji eglė ir didžioji tuja (Thuja plicata) (Gil–

Moreno, Ridley-Ellis, 2015). Šio tyrimo duomenys parodė, kad medienos rūšiavimui 

tinkamiausi rodikliai yra dinaminis tampros modulis ir garso sklidimo greitis. 

Vadovaujantis minėtais trimis pagrindiniais parametrais pagal tarptautinį standartą EN: 

338, medienos bandiniai iš skirtingo tankumo medynų buvo suskirstyti į stiprumo klases. Buvo 

nustatyta, jog tik paprastosios eglės bandiniai pateko Į C16 stiprumo klasę iš 3000–4400 vnt./ha 

ir 2000–2400 vnt./ha tankumo eglės medynų. Tirti paprastosios pušies medynai neatitiko 

stiprumo klasifikacijos keliamų reikalavimų, tačiau 206 objekto auginamo miško žemėje 

tankiausiame variante atmetus tik 11,54 % bandinių jau buvo gaunama C14 stiprumo klasė. 201 

objekte, auginamame žemės ūkio žemėje, net 72,29 % bandinių reikėtų atmesti norint gauti C14 

stiprumo klasę (8 lentelė). 
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8 lentelė. Medienos bandinių pasiskirstymas į stiprumo klases skirtingo tankumo medynuose 

Table 8. Wood samples distribution to a strength clasess by different initial stand density 

 

Kiti tyrėjai, ištyrę maumedžio pjautinės medienos pasiskirstymą į stiprumo klases, padarė 

išvadą, jog medienos tankis nėra rodiklis, kuris limituoja patekimą į stiprumo klasę (Ridley-Ellis 

et al., 2016). Jie nurodė, kad pagrindinis rodiklis, lemiantis patekimą į tam tikrą stiprumo klasę, 

yra medienos stipris lenkiant. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje ir Airijos Respublikoje sitkinės 

eglės brandi mediena buvo nagrinėta pagal EN: 338 standartą ir nustatyta, jog norint gauti C14 

klasės medieną, reikėtų atmesti apie 12 %, o norint gauti C16 klasę, reikėtų atmesti apie 20 % 

bandinių (Gil-Moreno et al., 2019). Lyginant atmetimo procentus, galime teigti, jog šio 

disertacinio darbo tyrime paprastosios eglės medienos bandiniai pateko į aukštą C16 stiprumo 

klasę ir gali būti atmetama tik iki 6 % bandinių. Panašiai lygindami paprastosios ir sitkinės eglių 

medienos patekimą į stiprumo, tyrėjai nustatė, kad paprastosios eglės mediena į aukštesnes 

klases pateko tiek retintuose, tiek neretintuose medynuose (nuo C18 iki C22), o sitkinės eglės 

mediena pateko į klases nuo C16 iki C18 (Krajnc et al., 2019). Taip pat C16 klasės reikalavimus 

atitiko Airijos Respublikoje tirtos sitkinės eglės mediena iš skirtingo pradinio tankumo medynų 

(Simic et al., 2017). Šiame disertaciniame darbe minėtus reikalavimus atitiko paprastosios eglės 

mediena iš tankiausio ir vidutinio tankumo medyno. 

Šiame disertaciniame darbe paprastosios pušies medienos bandiniai pateko į C14 klasę, 

atmetus nuo 12 % bandinių tankiausiame A bloke iki 89 % rečiausiame C bloke (žr. 8 lentelę). 

Lyginant su kitais tyrimais, pavyzdžiui, Suomijoje tirtos paprastosios pušies (iš retinimo, 

einamojo ir pagrindinio kirtimo) medienos pasiskirstymas į stiprumo klases buvo toks: į C14 

Žemė 

(Rūšis) 

Site (Tree 

species) 

Objektas 

(Amžius) 

Object 

(age) 

Pradinis 

tankumas, 

vnt./ha 

Stand 

density, 

trees/ha 

Kirtimai ir 

intensyvumas 

Thinnings and 

intensity,  

% 

Statinis 

tampros 

modulis 

Mean 

MOE, 

N/mm2 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

5 %, 

N/mm2 

Tankis  

ρ 5%, 

kg/m3 

Stiprumo 

klasė 

Strength 

class 

Atmestų 

iki C14 

Reject till 

C14, % 

Žemės ūkio 

(Paprastoji 

pušis)/ 

Agricultural 

(Scots pine) 

201/35 

3000–4400  3–30 6418,65 12,89 372,81 R 72,29 

2000–2400  2–50 6147,35 11,52 372,67 R 78,70 

1000–1200  1–66 5352,28 11,58 358,00 R 89,29 

Žemės ūkio 

(Paprastoji 

eglė) 

Agricultural 

(Norway 

spruce) 

202/35 

3000–4400  3–30 8682,90 16,74 373,48 C16  

2000–2400  2–50 8170,18 17,95 368,70 C16  

1000–1200  1–66 7592,13 13,80 345,75 R 5,17 

Miško 

(Paprastoji 

pušis)  

Forest 

(Scots pine) 

206/27 

3000–4400  3–30 7240,70 11,00 379,90 R 11,54 

2000–2400  2–50 6789,16 11,49 396,76 R 59,70 

1000–1200  1–66 6406,34 12,48 361,92 R 68,89 
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klasę pateko 15 % tirtų bandinių retinimo kirtime, 8 % – einamajame ir 16 % – pagrindiniame 

kirtime (Stöd et al., 2016).  

 

Apibendrinimas: Apibendrinant pagrindinių tirtų paprastosios eglės ir paprastosios 

pušies medienos bandinių kokybinių rodiklių rezultatus, galime teigti, jog 35 metų amžiaus 

eglės medienos bandiniai buvo stipresni negu pušies medienos. Pušies medienos bandiniai, gauti 

iš miško naudmenos, buvo stipresni negu iš pušų, augusių buvusiose žemės ūkio naudmenose. 

Daugeliu atvejų, abiejų tirtų medžių rūšių medienos stiprio lenkiant, dinaminio ir statinio 

tampros modulių vidutiniai rodikliai statistiškai reikšmingai (p < 0,05) skyrėsi tarp tankiausio ir 

rečiausio medynų.  

Gautas glaudus ryšys tarp skirtingais prietaisais nustatyto garso sklidimo greičio, o taip pat 

tarp tašelių destrukciniais ir nedestrukciniais metodais nustatyto tampros modulio. Vadinasi, 

paaiškėjo, kad medienos tašelių rūšiavimui gali būti naudojami rodikliai, gauti naudojant 

dinaminius medienos matavimo metodus.  

Medienos bandinių paskirstymas į stiprumo klases parodė, jog tankiausiuose medynuose 

augusių eglių mediena pateko į C16 klasę, o pušies atveju jos reikėtų eliminuoti apie 70–80 % 

(arba 12–89  %, priklausomai nuo medyno tankumo) medienos bandinių, norint gauti bent C14 

klasę skirtinguose medynuose.  

Šio disertacinio darbo rezultatus buvo gana sudėtinga palyginti su kitų tyrėjų duomenimis, 

nes daugeliu atvejų buvo tiriamos skirtingos medžių rūšys ar skirtingo amžiaus medžiai. Taip 

pat gautų duomenų savitumui įtaką galėjo daryti nevienodas eksperimentų planavimas ar 

dizainas, medynų auginimo technologijų ypatumai ir skirtingos klimatinės bei augimo sąlygos. 

Gauti rezultatai patvirtina pirmąją hipotezę kurioje teigiama, jog medienos savybes gerina 

didesnė konkurencija tarp medžių. Tankesniame medyne vyrauja didesnė konkurencija tarp 

medžių lyginant su retesniu medynu. Visų tirtų medienos kokybinių rodiklių vertės tankesniame 

medyne buvo patikimai didesnės negu retesniame medyne. Taip pat gauti rezultatai patvirtina ir 

antrąją hipotezę, kurioje teigiama jog taikant skirtingas miškininkavimo technologijas galima 

užauginti kokybišką medieną per trumpesnę medžio apyvartą nei techninis medžio amžius. 

35 metų amžiaus eglės mediena jau patenką į antrąją pagal stiprumą konstrukcinę medienos 

klasę. Pušies medienos nuo 11 % iki 89 % bandinių patenka į pirmąją stiprumo klasę C14, 

priklausomai nuo pradinio medyno tankumo. 
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3.4. Augimo sąlygų ir miško ūkinių priemonių įtaka paprastosios pušies ir paprastosios 

eglės medienos kokybei 

Siekiant nustatyti augimo sąlygų ir miško ūkinių priemonių įtaką paprastosios pušies ir 

paprastosios eglės medienos kokybei skirtingo pradinio tankumo medynuose, buvo tirtos 

pagrindinės šių medynų dirvožemio cheminės savybės. Šiame disertaciniame darbe medienos 

kokybės tyrimams atlikti pasirinkti skirtingo pradinio tankumo medynai, augantys tokiems 

medynams tipiškuose dirvožemiuose. Siekiant patikslinti miško dirvožemių charakteristikas, 

tyrimo objektuose iškasus 1,80 m gylio dirvožemio profilius, buvo nustatyta, kad paprastosios 

pušies medynai augo normalaus drėgnumo nederlingoje augavietėje, 201 objekto pušyno 

dirvožemis – paprastasis karbonatingasis smėlžemis, o 206 objekte – nepasotintas sekliai 

glėjiškas smėlžemis (30 pav.). Paprastosios eglės medynas augo normalaus drėgnumo vidutinio 

derlingumo augavietėje, kurioje dirvožemis – paprastasis puveningas palvažemis. Dirvožemio 

profilio vieta genetinių dirvožemių horizontų tyrimui medynuose buvo pasirinkta atsitiktinai. 

 

 a   b  c 

30 pav. Dirvožemio genetinių horizontų profiliai: a – 201 objektas (pušynas) Paprastasis karbonatingasis 

smėlžemis (Hapli-Calcaric Arenosols); b – 206 objektas (pušynas) Nepasotintas sekliai glėjiškas 

smėlžemis (Dystri-Epihypogleyic Arenosols); c – 202 objektas (eglynas) Paprastasis puveningas 

palvažemis (Hapli-Mollic Planosols) 

Fig. 30. Profiles for soil genetic horizon identification: a – 201 object (Scots pine) Hapli-Calcaric 

Arenosols; b – object 206 (Scots pine) Dystri-Epihypogleyic Arenosols; c – 202 object (Norway spruce) 

Hapli-Mollic Planosols 

 

Ištyrus dirvožemio genetinių horizontų granulometrinę sudėtį ir chemines savybes, 

nustatyta, kad pušynų, įveistų buvusiose žemės ūkio ir miško naudmenose, dirvožemiai 

nežymiai skyrėsi. Abiem atvejais, Nb augavietėse nustatyta panaši genetinių dirvožemio 

horizontų struktūra – O-A-B1-B2-B3. Tuo tarpu eglyne dirvožemio genetinių horizontų struktūra 
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buvo sudėtingesnė. Palyginus skirtingų dirvožemio dalelių sudėtį pušynų dirvožemiuose, t. y. 

smėlio (nuo labai stambaus iki labai smulkaus), dulkių (stambios ir smulkios) ir molio dalelės, 

nustatyta, kad pušyno, augančio miško žemėje, dirvožemio A horizonte smėlio frakcijos buvo 

6 % daugiau, o B horizonte – 0,8 % mažiau, negu buvusiose žemės ūkio naudmenose įveisto 

pušyno dirvožemyje. Miško žemėje dulkių frakcijos buvo A horizonte – 0,5 %, o B horizonte – 

4,2 % mažiau, tuo tarpu molio frakcijos A horizonte buvo 5,5 % mažiau, o B horizonte 5 % 

daugiau negu buvusiose žemės ūkio naudmenose. Duomenys rodo, kad nors miškas buvusiose 

žemės ūkio naudmenose įveistas daugiau nei prieš 30 metų, dirvožemio granulometrinė sudėtis, 

lyginant su miško žeme, vis dar skiriasi, tačiau nežymiai. Daugiau molio frakcijos dalelių rasta 

viršutiniame dirvožemio horizonte, tikėtina, dėl anksčiau taikyto žemės arimo.  

Atlikus cheminius dirvožemio tyrimus, nustatyta, kad pHKCl rodiklis visuose tirtuose 

mineralinio dirvožemio sluoksniuose skyrėsi nežymiai ir kito pH 3,9–4,7 ribose (9 lentelė). 

Gilesniuose dirvožemio sluoksniuose šis rodiklis nežymiai didėjo. Atlikti dirvožemio cheminės 

sudėties tyrimai rodo, jog visuose medynuose mažiausios dirvožemio anglies (C) ir maisto 

medžiagų (visas N, judrieji P2O5, K2O, visas Ca ir Mg) sankaupos nustatytos 10–20 cm gylyje. 

Viršutinio 0–10 cm dirvožemio sluoksnio maisto medžiagų sankaupos buvo didesnės dėl jas 

nuolat papildančių metinių augalų nuokritų irimo, o didžiausios sankaupos – 20–40 cm gylyje – 

dėl medžiagų išsiplovimo. 

Gautus dirvožemio cheminės sudėties duomenis yra sudėtinga lyginti su kitų tyrėjų 

duomenimis dėl klimato ir augaviečių skirtumų bei dirvožemio grupių įvairovės. Panašiai 

dirvožemio cheminė sudėtis organiniame ir mineralinio dirvožemio 0–10 cm sluoksnyje buvo 

tirta paprastosios pušies ir paprastosios eglės 22–31 m. amžiaus medynuose Suomijoje 

(Tamminen et al., 2012). Minėti autoriai tyrimus atliko skirtinguose eksperimentiniuose 

plotuose, kur po medyno retinimo buvo pašalinamos visos kirtimo atliekos ir stiebai bei, kitu 

atveju, kirtimo atliekos buvo paliktos tolygiai paskirstytos, iš medyno išvežant tik stiebus. 

Šiame tyrime po retinimo kirtimo atliekas palikus medyne, pušyne mineralinio dirvožemio pH 

buvo 4,4; C sankaupa – 13400 kg/ha; N – 559 kg/ha; Ca – 21 kg/ha; K – 19 kg/ha; Mg – 

5,6 kg/ha; P – 5,4 kg/ha, o eglyne dirvožemio pH buvo 4,6; C sankaupa – 35400 kg/ha; N – 

1730 kg/ha; Ca – 138 kg/ha; K – 33 kg/ha; Mg – 22 kg/ha; P – 6,4 kg/ha (Tamminen et al., 

2012). Lyginant su Suomijos pušyne nustatytomis sankaupomis, šioje disertacijoje mineralinio 

dirvožemio 0–10 cm gylyje C, N ir K sankaupos pušyne buvo apie 74–96  % mažesnės, o Ca, 

Mg ir P sankaupos – apie 40–70  % didesnės. Panašiai, eglyne, C ir N sankaupos buvo 94–96  % 

mažesnės, K, Ca ir Mg – 65–83 % mažesnės, tik P sankaupa buvo 65 % didesnė.  
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9 lentelė. Vidutinės dirvožemio pHKCl reikšmės ir organinės anglies (C) ir maisto medžiagų sankaupos 

(kg/ha) skirtinguose mineralinio dirvožemio gyliuose. Skliaustuose pateikiamos standartinės paklaidos. 

Skirtingos raidės rodo statistiškai reikšmingus vidurkių skirtumus, ANOVA  

Table 9. Duncan multiple range test, p<0,05. Mean soil pHKCl, organic carbon (C) and nutrients stocks 

(kg/ha) in different mineral soil depths. Different letters mean significant difference between parameters 

p<0,05, by ANOVA operation Duncan multiple range test 

Dirvožemio 

gylis 

Soil depth 

cm 

pHKCl 

Organinė C 

Organic C 

kg/ha 

Iš viso N 

Total N 

kg/ha 

Judrusis P2O5 

Mobile P2O5, 

kg/ha 

Judrusis 

K2O Mobile 

K2O kg/ha 

Iš viso Ca 

 Total Ca 

kg/ha 

Visas Mg 

Total Mg 

kg/ha 

201 objektas, pušynas / 201 object, Scots pine 

0-10 4,1  

(0,1)a 

1179,99 

(71,95)a 

137,85 

(14,13)ab 

11,5   

(1,13)a 

4,96  

(0,56)a 

43,76 

(3,22)a 

7,99 

(0,87)a 

10-20 4,3  

(0,1)b 

927,38 

(16,26)b 

105,11 

(6,37)a 

11,4  

(1,17)a 

3,74  

(0,57)a 

40,82 

(3,55)a 

6,8 

(0,83)a 

20-40 4,7 

 (0,1)c 

1730,76 

(71,32)c 

159,20 

(20,16)b 

31,46  

(2,93)b 

7,53  

(0,40)b 

132,50 

(9,97)b 

19,30         

(2,48)b 

206 objektas / 206 object, Scots pine 

0-10 3,9  

(0,1)a 

1596,42 

(117,6)ab 

79,91 

(1,95)a 

12,53  

(0,81)a 

2,43  

(0,09)a 

36,18 

(1,66)ab 

9,31 

(0,37)a 

10-20 4,3  

(0,1)b 

997,17 

(39,92)a 

85,75 

(10,17)a 

12,19  

(1,27)a 

1,86  

(0,06)b 

27,48 

(2,05)a 

7,24 

(0,51)b 

20-40 4,4  

(0,1)b 

1789,65 

(323,07)b 

126,98 

(30,99)a 

16,98  

(0,75)b 

2,80  

(0,07)c 

37,45 

(3,47)b 

9,98 

(0,67)a 

202 objektas / 202 object, Norway spruce 

0-10 3,9  

(0,1)a 

1359,23 

(165,27)ab 

92,07 

(6,37)a 

18,50  

(0,28)a 

5,56  

(0,47)a 

33,07 

(2,40)a 

7,63 

(0,51)a 

10-20 4,3  

(0,2)b 

937,87 

(34,26)a 

98,93 

(15,18)a 

18,10  

(1,05)a 

5,29  

(0,67)a 

37,91 

(6,64)a 

7,67 

(0,80)a 

20-40 4,4  

(0,2)b 

1491,93 

(186,21)b 

165,43 

(9,92)b 

26,90  

(1,03)b 

9,91 

(1,43)b 

104,53 

(17,27)b 

15,85         

(0,75)b 

 

Atlikus detalesnę duomenų analizę, buvo nustatyti skirtumai tarp kai kurių cheminių 

elementų (P, K, Ca ir Mg) koncentracijų mineralinio dirvožemio viršutiniame 0–40 cm 

sluoksnyje ir paprastosios pušies bei eglės medienoje, priklausomai nuo pradinio medyno 

tankumo (10 lentelė).  

Lyginant cheminių elementų koncentracijas galime teigti, jog pušynuose analizuotų 

cheminių elementų didesnės koncentracijos nustatytos medienoje negu viršutiniame mineralinio 

dirvožemio sluoksnyje. Eglyne Mg koncentracija buvo žymiai, o P koncentracija nežymiai 

didesnė dirvožemyje, lyginant su eglės mediena. Pušies ir eglės medienos bei dirvožemio 

cheminės sudėties analizė neatskleidė statistiškai reikšmingų skirtumų tarp skirtingo pradinio 

tankumo medynų. Panašaus pobūdžio tyrimai buvo atlikti JAV Meino valstijoje, kuomet buvo 

atlikta viršutinio organinio dirvožemio horizonto ir balzaminio kėnio (Abies balsamea) lapijos 

mėginių cheminė analizė (Hallett, Hornbeck, 1997). 
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10 lentelė. Cheminių elementų (P, K, Ca ir Mg) koncentracija mineralinio dirvožemio 0–40 cm gylyje ir 

paprastosios pušies bei paprastosios eglės medienoje, priklausomai nuo pradinio medyno tankumo  

Table 10. Chemical elements (P, K, Ca ir Mg) concentration of mineral soil (0–40 cm depth) and pine 

and spruce wood from different initial stand density blocks 

Objektas 

Object 

Pradinis 

tankumas 

vnt/ha 

Stand density 

trees/ha 

Koncentracija medienoje, 

mg/kg 

Concentration in wood 

Koncentracija dirvožemyje, 

mg/kg 

Concentration in soil 

Koncentracijos medienoje 

nuo dirvožemio proc. 

Percent of wood chemistry 

from soil 

Mg K Ca P Mg K Ca P Mg K Ca P 

201  

Pine 

 

 

3000–4400 66,07 32,71 1485,40 111,19 

60,98 31,33 375,11 96,11 

8 4 75 14 

2000–2400 109,53 95,93 1547,35 99,71 44 67 76 4 

1000–1200 95,48 48,96 1500,19 108,90 36 36 75 12 

206 

Pine 

 

 

3000–4400 74,24 49,56 1420,57 101,52 

54,27 14,33 207,78 83,22 

27 71 85 18 

2000–2400 67,88 57,19 1509,98 102,38 20 75 86 19 

1000–1200 68,27 37,00 1523,99 88,83 21 61 86 6 

202 

Spruce 

 

 

3000–4400 29,34 85,80 1748,41 131,79 

61,04 41,78 321,00 132,67 

-52 51 82 -1 

2000–2400 30,42 48,89 1692,11 126,52 -50 15 81 -5 

1000–1200 30,07 53,94 1845,95 126,81 -51 23 83 -5 

Pine 
Vidurkis 

Averange 
80,25 53,56 1497,93 102,09 57,63 22,83 291,45 89,67 26 52 80 12 

Spruce 
Vidurkis 

Averange 
29,94 62,88 1762,16 128,37 61,04 41,78 321,00 132,67 -51 30 81 -4 

 

Organiniame dirvožemyje ir medžio lapijoje panašiausia buvo Ca koncentracija: lapijoje ji 

buvo tik 5 % didesnė. Daugiausiai skyrėsi K koncentracija: 80 % mažiau dirvožemyje negu 

medžio šakose. Tuo tarpu Mg ir P koncentracijos lapijoje buvo atitinkamai 49 % ir 42 % didesnė 

negu organiniame dirvožemio sluoksnyje (McGee et al., 2006). Jungtinėse Amerikos skirtingose 

valstijose buvo tiriamos veimutinės pušies (Pinus strobus) ir augaviečių cheminių elementų 

koncentracijos, kurios parodė, kad K, Ca ir Mg koncentracijos medienoje visais atvejais buvo 

didesnės negu dirvožemyje (Hallett, Hornbeck, 1997). Švedijoje nustatyti cheminiai elementai 

pušies ir eglės spygliuose, juos surenkant iš 16–22 m. amžiaus medynų, juos retinant (Olsson 

et al., 2000). Lyginant šiame disertaciniame darbe gautas vidutines cheminių elementų 

koncentracijas medienoje su minėtu Švedijos tyrimu (cheminių elementų koncentracijos 

medienoje apskaičiuotos, remiantis kitu švedų tyrimu, kuris nurodė, kad Mg koncentracija 

lapijoje yra 3–5 kartus, K – 5–6 kartus, Ca – 2 kartus, o P – net 7 kartus didesnė negu stiebo 

medienoje (Alriksson, Eriksson, 1998)) nustatyta, kad Švedijos tyrime pušies medienoje K 

koncentracija buvo 94 % didesnė, Mg ir P – 41–45 % didesnė, o Ca – 27 % mažesnė, o eglės 

medienoje – Mg ir K koncentracijos buvo 92–96 % didesnės, Ca ir P – 17 ir 28 % didesnės. 

Matome, kad mūsų atveju visų tirtų cheminių elementų koncentracijos, išskyrus Ca pušies 

medienos, buvo mažesnės, lyginant su nagrinėtu Švedijos atveju.  
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Išanalizavus svarbesnes medynų dirvožemio savybes, tirti medienos kokybiniai rodikliai ir 

juos veikiančių sąlygų ir veiksnių įtaka. Pasirinktiems keturiems rodikliams (rąstų dinaminiam 

tampros moduliui (MOElog), bandinių dinaminiam tampros moduliui (MOEdyn), statiniam 

tampros moduliui (MOE) ir stipriui lenkiant (MOR) buvo sudaryti daugianariai tiesinės 

regresijos modeliai (General linear models). Pritaikius SAS statistikos paketą, ieškota patikimų 

rodiklių, paaiškinančių kiekvieną modelį. Daugianariai tiesinės regresijos modeliai buvo 

nustatinėjami abiems tirtoms rūšims – paprastajai pušiai ir paprastajai eglei. Norint įvertinti 

4 reiškinius pagal augimo sąlygų, medžių ir bandinių rodiklius, analizė atlikta etapais: 

1. Pirmuoju etapu buvo bandoma rasti daugianarį tiesinės regresijos modelį rąstų 

dinaminiam tampros moduliui (MOElog) pagal augimo sąlygų ir medžių rodiklius. Buvo 

pasirinktas modelis su 6 rodikliais: pradinis medynų tankumas (SD); rąsto aukštis 1 metro arba 

2 metrų (LH); medžio skersmuo 1,3 m aukštyje (DBH); vidutinis medžio metinės rievės plotis 

(RW); vidutinis metinės rievės tankis (RD) ir konkurencijos tarp medžių indeksas (CI).  

2. Antruoju etapu buvo modeliuojamas dinaminis tampros modulis (MOEdyn) 

bandiniams. Į minėtą modelį papildomai įtrauktas rąstų dinaminis tampros modulis (MOElog).  

3. Trečiuoju etapu buvo sumodeliuotas statinis tampros modulis MOE, pridedant anksčiau 

minėtus rąstų ir bandinių dinaminius tampros modulius ir bandinio šakos skersmenį lūžio vietoje 

(K) bei medienos bandinių tankį (WD).  

4. Ketvirtame etape buvo sumodeliuotas stipris lenkiant (MOR). Į šį modelį buvo įtraukti 

visi anksčiau minėti rodikliai, pridedant statinį tampros modulį (MOE). 

Ne visi iš minėtų rodiklių buvo patikimi modeliuose prie p < 0,05, todėl nepatikimi 

rodikliai buvo eliminuoti, siekiant pagerinti modelį.  

Visų modelių rodikliai pateikti 11 lentelėje. Visiems nustatytiems modeliams buvo gautas 

tolerancijos indeksas (TOI) ir variacijos infliacijos indeksas (VIF) siekiant užtikrinti, jog 

duomenys nebus multikolinearūs. Jeigu modelio rodiklių tolerancijos indeksas didesnis už 0,1, o 

infliacijos indeksas neviršija 10, vadinasi, pasirinkto modelio rodikliai nėra multikolinearūs. 

Visi sudaryti modeliai neturėjo multikolinearumo ir buvo statistiškai patikimi p < 0,05. 

Pirmuoju etapu, ieškant paprastosios pušies rąstų dinaminio tampros modulio patikimo 

modelio, iš jo buvo pašalintas konkurencijos indeksas. Antruoju etapu, į pušies medienos bandinių 

dinaminio tampros modulio patikimų rodiklių modelį nepateko medžio skersmuo 1,3 m aukštyje, 

vidutinis metinės rievės plotis ir konkurencijos indeksas. Trečiuoju etapu, nustatinėjant patikimų 

rodiklių statinio tampros modulio modelį, buvo gauti patikimi tik du rodikliai (medienos bandinių 

tankis ir dinaminis tampros modulis). Paskutiniuoju etapu, nustatant medienos stiprį lenkiant, iš 

pasirinktų 11 rodiklių patikimi modelyje buvo 7 rodikliai: medyno tankumas (SD), rąsto aukštis 

(LH), medžio skersmuo (DBH), vidutinis rievės tankis (RD), bandinio šakos skersmuo (K), 

dinaminis tampros modulis (MOEdyn) ir statinis tampros modulis (MOE) (11 lentelė).  
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Paprastosios eglės atveju gauti kitokie patikimi modeliai, negu paprastosios pušies. 

Pirmuoju etapu, nustatinėjant rąstų dinaminį tampros modulį, buvo pašalinti 3 iš 6 pasirinktų 

rodiklių, norint modelyje gauti patikimus rodiklius. Eliminuoti rodikliai: konkurencijos indeksas 

(CI), vidutinis rievės plotis (RW) ir vidutinis rievės tankis (RD). Antrame etape, bandinių 

dinaminio tampros modulio modelyje nepatikimas buvo tik konkurencijos indeksas. Trečiame 

etape visi pradiniai pirmojo ir antrojo etapo rodikliai buvo pašalinti ir patikimų rodiklių modelis 

buvo gautas tik su naujai pridėtais 3 rodikliais (šakos skersmeniu, medienos bandinių tankiu ir 

dinaminiu tampros moduliu). Paskutiniuoju etapu, eglyno stiprio lenkiant modelyje buvo 

nustatyti tik du patikimi rodikliai: šakos skersmuo ir statinis tampros modulis (11 lentelė). 

 

11 lentelė. Tiriamų reiškinių daugianariai tiesinės regresijos modeliai ir jų patikimumas  

Table 11. General linear models and their reliability 

Daugianaris tiesinis regresijos modelis 

Linear regression model 
R2 

R2 

Ajusted 
RMSE 

Variacijos 

koeficientas 

Variance 

coeficient 

Minimali 

tolerancija 

Minimal 

tolerance 

Maks, 

infliacijos 

indeksas 

Max 

VIF*** 

Pušis / Scots pine 

MOElog*=11814+0,47SD+897,65LH-162,16DBH+ 

593,98RW-21,66RD-99,33CI+ε 

0,37 0,36 1375,35 24,22 0,58 2,01 

MOElog**=11450+0,44SD+894,06LH-150,06DBH+ 

600,17RW-21,51RD+ε 

0,36 0,36 1375,24 24,21 0,56 1,78 

MOEdyn*=8891,37+0,38SD+327,05LH+35,49DBH-

812,08RW-11,66RD+88,51CI+0,21MOElog+ ε 

0,22 0,21 1584,58 29,47 0,50 1,99 

MOEdyn**=9196,23+0,39SD+342,79LH-740,74RW-

11,07RD+0,20MOElog+ ε 

0,22 0,21 1582,73 29,43 0,67 1,50 

MOE*=1468,28-0,012SD+65,32LH+14,21DBH-

4,95RW+0,054RD+12,51CI-6,29K+1,39WD+ 

0,038MOElog+0,70MOEdyn+ ε 

0,84 0,83 596,03 9,57 0,47 2,14 

MOE**=1890,82+1,24WD+0,723MOEdyn+ ε 0,82 0,82 604,26 9,56 0,94 1,07 

MOR*=7,69-0,0011SD-2,13LH-0,40DBH-0,26RW+ 

0,031RD-0,62CI-0,21K+0,004WD-0,00003MOElog+ 

0,0014MOEdyn+0,002MOE + ε 

0,58 0,56 5,08 23,46 0,16 6,14 

MOR**=5,94-0,0012SD-2,25LH-

0,362DBH+0,0346RD-

0,202K+0,0015MOEdyn+0,002MOE+ ε 

0,57 0,57 5,07 23,40 0,16 6,11 

Eglė / Norway spruce 

MOElog*=8676,19+0,40SD+632,06LH-90,74DBH-

286,47RW-1,35RD-267,95CI+ ε 

0,17 0,15 1226,43 17,36 0,35 2,85 

MOElog**=7446,92+0,42SD+629,54LH-118,85DBH+ ε 0,16 0,15 1227,80 17,38 0,92 1,09 

MOEdyn*=15099+0,29SD+1170,56LH-174,89DBH-308, 

39RW-12,45RD-388,81CI+0,17MOElog+ ε 

0,30 0,29 1413,61 14,50 0,35 2,86 

MOEdyn**=15236+0,32SD+1170,47LH-218,35DBH-13, 

72RD-372,95CI+0,17MOElog+ ε 

0,30 0,29 1412,71 14,49 0,79 1,26 

MOE*=-2780,07+0,054SD-87,32LH+47,49DBH-203, 

70RW+3,79RD+13,14CI-29,22K+2,01WD-0,010MOElog+ 

0,917MOEdyn+ ε 

0,86 0,85 658,91 8,19 0,34 2,94 

MOE**=-1323,49-31,88K+2,52WD+0,896MOEdyn+ ε 0,85 0,85 656,37 8,15 0,77 1,30 

MOR*=10,52+0,0002SD-0,514LH-0,163DBH-

0,493RW-0,0036RD-0,09CI-0,47K-0,0007WD-

0,0002MOElog+ 0,0005MOEdyn+0,0036MOE+ ε 

0,65 0,63 5,72 19,22 0,13 7,47 

MOR**=3,52-0,465K+0,004MOE+ ε 0,65 0,64 5,65 19,00 0,95 1,06 

* Modeliai su nepatikimais rodikliais (p > 0.05); ** Modeliai su patikimais rodikliais (p < 0.05); *** Infliacijos indeksas gautas 

SAS statistikos regresinei analizei. 
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Lyginant šiame disertaciniame darbe sudarytų modelių determinacijos koeficientus ir 

struktūrą su kitų autorių darbais, buvo palyginti visų 4 etapų modeliai. Rąstų dinaminio tampros 

modelis (MOEdyn) buvo nustatytas Kanadoje baltajai eglei (Picea glauca). Patikimas modelis 

(p < 0,05) buvo sudarytas iš 4 pavienių (augimo tempo (GR); skerspločių suma (BAL); medžio 

skersmuo 1,3 m aukštyje (DBH); pradinis medyno tankumas (N)) ir 3 suporuotų (BAL x N; 

DBH x N; DBH x GR) rodiklių. Modelio determinacijos koeficientas buvo R2 = 0,67 

(Franceschini et al., 2019). Minėto tyrimo, atlikto Kanadoje, metu nustatytas modelio 

determinacijos koeficientas buvo žymiai didesnis nei gautas šiame disertaciniame darbe, kuris 

paprastajai eglei sudaryto modelio buvo tik R2 = 0,16. Tokie skirtumai galėjo atsirasti dėl 

nevienodo modelių dizaino, skirtingos medžių rūšies ir nevienodų augimo sąlygų. Paprastosios 

pušies daugianariai tiesiniai modeliai rąstų dinaminiam tampros moduliui buvo sudaryti 

Lietuvoje (Baltrušaitis, Aleinikovas, 2012). Tyrėjų gautas MOElog modelis turėjo R2 = 0,67, o į 

modelį buvo įtraukti šie patikimi rodikliai: medžio amžius, ankstyvosios ir vėlyvosios medienos 

santykis, medienos tankis, rąsto plongalio skersmuo, rąsto drėgnis ir išilginis garso vibracijos 

dažnis per rąstą. Disertacinio darbo paprastosios pušies patikimų rodiklių MOElog modelis 

turėjo R2 = 0,36. Šio darbo determinacijos koeficientas buvo dvigubai mažesnis už prieš tai 

minėto Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatus. Tokie skirtumai greičiausiai buvo dėl kitokių 

modeliuose pasirinktų patikimų rodiklių: šiuo atveju akcentuoti augimo sąlygas nusakantys 

rodikliai, o ankstesniame tyrime – rąsto būklę nusakantys rodikliai. 

Antruoju etapu modeliai buvo sudaryti nedestrukciniu būdu nustatytam bandinių 

dinaminiam tampros moduliui. Norvegijoje modeliuojant paprastosios eglės bandinių dinaminį 

tampros modulį iš medžio ir augimo vietovės rodiklių, buvo nustatytas R2 = 0,85. Modelis buvo 

sudarytas iš 3 pavienių ir 2 sugrupuotų rodiklių. Pavienius rodiklius sudarė: tiriamo bandinio 

vieta medyje išilgine kryptimi (LPrel), našumo indeksas pagal vyraujantį medžių aukštį 40 metų 

amžiaus medžiams (SI), medžio aukštis (EI). Grupuoti buvo: Lprel x SI ir Lprel x AGEs (vidutinis 

medyno amžiaus pamatuotas 1,3 m aukštyje). Tyrėjai minėtame darbe sukūrė 5 modelius su 

patikimais rodikliais. Modeliuose pavienių ir sugrupuotų rodiklių bendras skaičius buvo nuo 

1 iki 10, tačiau visų sudarytų modelių R2=0,85 (Fischer et al., 2018). Disertaciniame darbe, 

11 lentelėje, pateiktas paprastosios eglės bandinių dinaminio tampros modulio patikimas 

modelis parodė determinacijos koeficientą R2=0,30. Modelis buvo sudarytas iš 6 patikimų 

rodiklių. Nors skirtumas tarp determinacijos koeficientų didesnis apie 2 kartus, mūsų atveju į 

modelį pateko dvigubai daugiau patikimų pavienių rodiklių. 

Užsienio autoriai dažniausiai modeliuoja augimo sąlygų ir medžio rodiklius, siekdami 

nustatyti du pagrindinius medienos kokybinius reiškinius: statinį tampros modulį (MOE) ir stiprį 

lenkiant (MOR). Kanadoje, naudojantis tiesinės regresijos modeliais, buvo bandoma nustatyti 
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MOE ir MOR pagal vietovės ir medžio rodiklius. Minėtame tyrime buvo tirti juodosios eglės 

medynai, auginami skirtingu pradiniu tankumu. Statiniam tampros moduliui buvo gauti 5 

patikimi rodikliai: medžio skersmuo 1,3 m aukštyje (DBH), pradinis medynų tankumas (SD), 

stiebo nulaibėjimas (ST), medžio lajos ilgis (CL) ir medžio lajos plotis (CW). Su minėtais 

rodikliais modelis turėjo R2=0,56, o didžiausią dalį apie 53 % reiškinio paaiškino stiebo 

nulaibėjimas (ST). Stiprio lenkiant modeliui buvo gauti trys patikimi rodikliai (DBH; CL; 

MOE). Modelio determinacijos koeficientas buvo R2 = 0,79, o geriausiai su 90 % modelį 

paaiškino statinis tampros modulis (Lei et al., 2005). Vėlesnių metų tyrimui Kanadoje su 

juodosios eglės medynais, pagal daugianarius tiesinės regresijos modelius MOE ir MOR 

nustatymui, buvo taikyti viso 9 rodikliai. MOE modeliui buvo panaudoti tie patys rodikliai kaip 

ir Lei bei kitų mokslininkų (2005) tyrime, pridedant papildomus keturis rodiklius: medžio aukštį 

(TH), didžiausios šakos skersmenį (LB), šakos skersmens indeksą (BI) ir medienos tankį (WD). 

Kadangi ne visi iš išvardintų rodiklių buvo statistiškai reikšmingi (p < 0,05), buvo atlikta 

modelių modifikacija, pašalinant nepatikimus rodiklius. MOE modelis buvo sudarytas iš 3 

patikimų rodiklių: medžio skersmens DBH, lajos ilgio CL ir medienos tankio WD. Geriausiai 

MOE modelį šiame tyrime paaiškino medienos tankis. Viso MOE modelio R2 = 0,65. MOR 

modelį geriausiai apibūdino medienos tankis WD ir medžio skersmuo DBH. Būtent šie rodikliai 

buvo patikimi MOR modelyje, kurio determinacijos koeficientas siekė R2 = 0,68 (Liu et al., 

2007). Lyginant Kanadoje gautus modelius su šio disertacinio darbo paprastosios eglės 

rezultatais, galime pastebėti, jog disertacinio darbo MOE modelis turėjo didesnį R2, o MOR 

modelio R2 buvo panašus, kaip Kanadoje atliktų tyrimų. 

Kiti autoriai taiko sudėtingesnius tiesinės regresijos modelius (Linear mixed models), 

kuriuose yra fiksuoti ir atsitiktiniai rodikliai. Pavyzdžiui, Norvegijoje buvo tirta paprastosios 

eglės medienos kokybė (MOE ir MOR), kuriant tiesinius mišrių efektų modelius (Høibø et al., 

2014). Atsitiktiniai rodikliai buvo suskirstyti į liekanų variaciją ir medžio efektus visiems 

modeliams. Didžiausias determinacijos koeficientas (R2 = 0,80) buvo gautas MOE modeliui su 

keturiais fiksuotais rodikliais: indikuojantis rodiklis, paskaičiuotas iš bandinio vibracijų dažnio 

ir ilgio (IP), medienos bandinio tankis (ρ12), santykinio modelinio medžio skersmens 1,3 m 

aukštyje su vidutiniu medyno skersmeniu 1,3 m aukštyje (DBHrel) ir santykinio bandinio vietos 

medyje išilgine kryptimi (LPrel). Panašiai, MOR geriausias modelis buvo sudarytas iš tų pačių 

fiksuotų efektų su R2 = 0,76 (Høibø et al., 2014).  

Suomijoje bendrieji tiesinės regresijos tipo modeliai buvo pritaikyti paprastosios eglės ir 

paprastosios pušies MOE ir MOR nustatymui pagal medžio ir bandinių rodiklius (Hautamäki 

et al., 2013; 2014). Kuriant šiuos modelius MOE, naudoti tik trys atsitiktiniai rodikliai: 

medienos tankis (WD), vidutinis rievės plotis (RW) ir didžiausios šakos skersmuo (K). 



78 

Nustatinėjant MOR, į modelius buvo įtrauktas MOE. Paprastosios eglės MOE modelio 

R2 = 0,50, buvo nustatytas su patikimais rodikliais (WD; RW). Geriausias MOR modelis su 

R2 = 0,59, buvo gautas su patikimais MOE ir RW rodikliais. Paprastosios pušies MOE modelis 

turėjo didesnį determinacijos koeficientą (R2 = 0,65), negu prieš tai minėtos eglės modelis. 

Patikimi rodikliai, patekę į šį modelį, buvo medienos tankis (WD) ir šakos skersmuo (K). 

Pušynų MOR modelio patikimi rodikliai buvo tokie pat kaip ir eglynų atveju (MOE ir RW), 

tačiau determinacijos koeficientas pušynams buvo didesnis ir siekė R2 = 0,68 (Hautamäki et al., 

2013; 2014). Lyginant tiek pušynų, tiek eglynų MOE ir MOR modelius su minėtu Suomijoje 

atliktu tyrimu, galime atkreipti dėmesį į disertaciniame darbe sumodeliuotą pušynų MOE ir 

eglynų MOR: abiejuose modeliuose buvo gauti tik po 2 patikimus rodiklius. Pušynų MOE 

modelis buvo sudarytas iš medienos bandinių tankio (WD) ir bandinių dinaminio tampros 

modulio (MOEdyn), o modelio R2 = 0,82 ir buvo didesnis negu minėto tyrimo. Eglyno MOR 

modelio R2 = 0,65, o modelis buvo sudarytas iš patikimų rodiklių MOE ir K. Galime pastebėti, 

jog abiejuose tyrimo darbuose patikimas rodiklis MOR modelyje buvo MOE, nors 

disertaciniame darbe kartu su K determinacijos koeficientas buvo didesnis negu Suomių tyrime 

(modelis kartu su RW). Kitas Suomijoje atliktas tyrimas teigia, jog modeliuojant paprastosios 

pušies MOE ir MOR, didžiausią įtaką turėjo medienos tankis. Kitas svarbus rodiklis, darantis 

neigiamą įtaką šiems parametrams, yra šakos storis (Stöd et al., 2016).  

Paprastosios pušies bandinių be defektų ir ydų MOE ir MOR buvo modeliuojami 

Suomijoje ir Prancūzijoje pagal 3 rodiklius: vidutinį medienos tankį, vidutinį metinės rievės 

plotį ir medžio amžių (Verkasalo, Leban, 2002). Tyrimas parodė, jog MOE ir MOR modelių 

didesni determinacijos koeficientai, atitinkamai, R2 = 0,72 ir R2 = 0,84, pagal minėtus rodiklius 

buvo nustatyti Suomijos medynuose. Prancūzijos paprastosios pušies medynų modeliams šie 

koeficientai buvo, atitinkamai, R2 = 0,52 ir R2 = 0,42 (Verkasalo, Leban, 2002). Taip pat šiame 

tyrime buvo gauti MOR modeliai su determinacijos koeficientu R2 = 0,79–0,95, į modelį 

įtraukus tik MOE rodiklį. Tai dar kartą patvirtina, jog medienos stiprumas gali būti nustatomas 

pagal medienos statinį tampros modulį. Kitame moksliniame darbe paprastosios pušies MOE ir 

MOR buvo modeliuotas iš medienos struktūrinių rodiklių, tokių kaip ląstelės ilgis, ląstelės 

skersmuo, ląstelės sienelės storis, mikrofibrilių kampas. Modelį papildant minėtais rodikliais 

greta medienos tankio, rievės pločio, vėlyvosios medienos proporcijos, medžio amžiaus ir 

branduolinės medienos kiekio, gautas stiprus modelis MOE su R2 = 0,93 ir MOR su R2 = 0,91 

(Eriksson et al., 2006). 

 

Apibendrinimas: Atlikus dirvožemio tyrimus pasirinktuose objektuose, paaiškėjo, kad 

medienos kokybės tyrimai buvo vykdomi skirtingo pradinio tankumo pušynuose, kuriuose 
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vyravo smėlžemiai, ir eglyne, augančiame palvažemyje. Pušies ir eglės medynai augo tipiškose 

augavietėse, atitinkamai, Nb – normalaus drėgnumo nederlingoje augavietėje ir Nc –  normalaus 

drėgnumo vidutinio derlingumo augavietėje.  

Apibendrinus gautus dirvožemio cheminių tyrimų rezultatus galima teigti, kad mažiausios 

organinės C ir maisto medžiagų sankaupos buvo nustatytos 0–10 cm gylio mineraliniame 

dirvožemyje. Cheminių elementų koncentracijų medienoje ir mineraliniame dirvožemyje analizė 

neatskleidė skirtumų tarp skirtingo pradinio tankumo medynų.  

Sudarius daugianarius tiesinės regresijos modelius keturiems reiškiniams, galime teigti, 

jog pušies rąstų dinaminiam tampros moduliui didžiausią įtaką turėjo rąsto aukštis (LH), 

vidutinis rievės plotis (RW) ir medžio skersmuo (DBH). Tuo tarpu eglynui sudarytame 

modelyje nemažą įtaką turėjo ir konkurencijos indeksas (CI). Statinio tampros modulio 

modeliuose pagrindiniai rodikliai buvo: medienos bandinių tankis (WD) ir dinaminis bandinių 

tampros modulis (MOEdyn). Eglyno modelyje įtaką taip pat turėjo bandinio šakos skersmuo 

lūžio vietoje (K). Stiprio lenkiant (MOR) pagrindinis rodiklis, kurį neretai pateikia kiti autoriai, 

buvo statinis tampros modulis (MOE). Pušynuose modeliui įtaką darė LH su DBH rodikliai, o 

eglyne į modelį taip pat buvo įtrauktas K rodiklis. 
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IŠVADOS 

Įvertinus svarbiausias medienos fizikines ir mechanines savybes skirtingo pradinio 

tankumo paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies (L.) 

H.Karst.) medynuose, gautos tokios išvados:  

1. Palyginus mažiausio ir didžiausio pradinio tankumo medynus, tiek eglyne, tiek pušyne 

mažiausias medienos rąstų dinaminis tampros modulis, įvertintas nedestrukciniais metodais, 

buvo rečiausiame medyne ir skyrėsi patikimai nuo tankiausio medyno. Šis tyrimas atskleidė, kad 

medžio skersmens 1,3 m aukštyje ir stambiausios šakos skersmens ryšys su dinaminiu tampros 

moduliu buvo labai silpnas. 

2. Skirtingo pradinio tankumo medynuose pušies ir eglės medienos tankis ir metinių rievių 

savybės statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Gautas stiprus ryšys tarp metinės rievės pločio ir 

metinės rievės tankio. Medienos statinio tampros modulio ryšys su medienos tankiu buvo 

silpnas, todėl medienos tankis nėra tinkamas rodiklis spręsti apie medienos statinio tampros 

modulio vertes. 

3. Eglės medienos bandiniai buvo stipresni, lyginant su pušies medienos bandiniais. Miško 

žemėje augusių pušų medienos bandiniai buvo stipresni negu augusių buvusiose žemės ūkio 

naudmenose. Tiek pušies, tiek eglės medienos bandinių stipris lenkiant, dinaminis ir statinis 

tampros moduliai statistiškai reikšmingai skyrėsi mažiausio ir didžiausio tankumo medynuose.  

4. Pagal tarptautinį standartą EN 338:2009 medienos bandinius suskirsčius į stiprumo 

klases paaiškėjo, kad didžiausio ir vidutinio tankumo medynuose 35 m. amžiaus eglių mediena 

pateko į C16 klasę, o, norint, kad pušies mediena patektų bent į C14 klasę, reikėtų eliminuoti 

11–89 % medienos bandinių, priklausomai nuo medyno tankumo. Šis tyrimas atskleidė, kad 

miško žemėje pušų medienos kokybiniai rodikliai buvo geresni, lyginant su pušynu žemės ūkio 

naudmenose.  

5. Stipriausias daugianaris tiesinis modelis buvo gautas modeliuojant pušies ir eglės 

medienos statinį tampros modulį. Pušies medienos statiniam tampros modulio modeliui 

didžiausią įtaką darė medienos tankis, o eglės modeliui – medienos tankis ir bandinio šakos 

skersmuo. Stiprio lenkiant modelis taip pat turėjo aukštą determinacijos koeficientą ir jį 

geriausiai paaiškino statinis tampros modulis. 
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SUMMARY OF DOCTORAL DISSERTATION 

INTRODUCTION 

The global demand for wood products, as natural raw materials, is increasing every year, 

and wood is becoming an even more important renewable resource due to the development of 

the bioeconomy. However, the deteriorating forest biodiversity and the growing public 

expectations regarding the increase of the protected areas reduce the areas of commercial forests 

both in Lithuania and in Europe. In the near future, the forestry and timber industries may face 

challenges to meet the growing demand for timber products. One of the ways to grow higher 

amount of good quality wood could be the development of plantation forestry: the appropriate 

selection of growing conditions, tree species composition, initial tree density and, in later stages, 

tree thinning intensity. Such plantations could be successfully established by combining the 

needs of the timber industry, the forestry sector and the public interest, and taking into account 

environmental and ecosystem sustainability aspects. 

Lithuanian forests are dominated by Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce 

(Picea abies (L.) H. Karst.), which account for 34.5% and 21.0% of Lithuanian forests, 

respectively (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2019). The wood of these coniferous tree species is 

in demand and is widely used for the production of various wood products. As the areas in 

which wood products are used are expanding, it is very important not only to grow higher 

amount of wood biomass, but also to achieve higher wood quality. For these reasons, 

researchers and the industry sector are looking for solutions how to improve the quality of wood 

or its individual properties, and how to evaluate them at the earliest possible stage using non-

destructive methods. Some of the methods used in forestry practices to achieve higher tree 

biomass also allow to improve wood quality (Wang et al., 2000; Lindström et al., 2009; Krajnc 

et al., 2019; Russo et al., 2019).  

Wood resource planning, using targeted tree growing technologies, allows the 

production of wood with properties suitable for a certain industry area. An important criterion 

for plantation forestry is the choice of appropriate growing conditions - topography, habitat, soil 

fertility, etc. In the next stage, the growing technology should be addressed: stand composition 

(mixed or pure), initial planting density and thinning intensity. At this stage, the formation of 

stands is greatly influenced by the competition of trees for nutrients and light (Waghorn et al., 

2007; Linkevičius et al., 2014). 

Tree growth in the forest can be controlled by choosing different tree growing 

technologies. One of the main indicators of the stand influencing the radial tree growth is the 

initial stand density (Kairiūkštis, Juodvalkis, 1985; Watt et al., 2006). It has been recognized 
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that the physical and mechanical wood properties are influenced by the intensity of stand 

thinning, the choice of tree species composition, and tree competition for nutrients and light 

(Cameron, 2002; Waghorn et al., 2007; Moore et al., 2009). In order to grow wood with the 

appropriate properties, it is important to control environmental factors throughout the stand 

formation period (Pretzsch, Rais, 2016). 

Wood density is one of the most important wood properties, which has relatively strong 

correlations with strength properties (Blank, Baltrušaitis, 2000; Bowyer et al., 2003). The wood 

strength defines the maximum available load tolerance of the structure to fracture, and the wood 

resistance to deformation determines the ability of the material to withstand external mechanical 

forces (Moore et al., 2009). The modulus of elasticity, meanwhile, is the ability to maintain an 

unchanged structure during stress. There is also a strong direct relationship between strength and 

modulus of elasticity, so it is worth using the modulus of elasticity to estimate the wood 

strength, as maximum strength is difficult to determine without cutting and breaking specimens 

(Kollman, Cōté, 1968). 

Recently, there has been an increase in the number of studies that attempt to model wood 

quality indicators at the tree and stand level using different applications. In Finland, attempts 

have been made to predict the quality of Norway spruce wood using simulation models (Kantola 

et al., 2009). Linear regression type models were applied to determine the modulus of elasticity 

(MOE) and bending strength (MOR) of Norway spruce and Scots pine based on wood and 

specimen indices (Hautamäki et al., 2013; 2014), and the quality of Norway spruce wood was 

studied (MOE and MOR) by applying linear mixed-effect models (Høibø et al., 2014). Up to 

now, no similar research has been conducted in Lithuania, although, by selecting the appropriate 

criteria, there is an opportunity to grow forests of higher productivity and better wood quality, 

which meets the growing needs of society and the business sector. 

Research hypotheses. The wood properties are improved by greater competition 

between trees. Using different forestry technologies, it is possible to obtain good quality wood 

before the tree reaches its technical age. 

The aim of this study was to determine and compare the physical and mechanical wood 

properties of Scots pine and Norway spruce in the stands of different densities. 

Research tasks: 

1. To evaluate the dynamic modulus of elasticity of pine and spruce wood by non-

destructive methods. 

2. To compare the density of pine and spruce wood, and the properties of annual rings in 

the stands of different densities. 
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3. To determine the modulus of elasticity and bending strength of pine and spruce sawn 

wood samples and their relation to the dynamic modulus of elasticity. 

4. To evaluate the influence of growing conditions and forestry technologies on pine and 

spruce wood properties. 

Propositions to be defended:  

1. The mechanical wood properties depend on the growing conditions and the stand 

density. 

2. Applying selected forestry technologies makes it possible to grow the wood of high 

quality in a shorter period. 

Scientific novelty. The work is original because the most important physical and 

mechanical properties of Scots pine and Norway spruce in stands of different densities from a 

long-term experiment were evaluated. Based on the results of the work, the interrelationships 

between the different methods of determining the physical and mechanical properties of wood 

were evaluated, which allows to select the most appropriate methods for the study of the 

respective properties. The obtained results allow to compare the influence of growing conditions 

on wood properties and to model the desired wood properties for future stands, and this work 

provides new knowledge for plantation forestry and wood sciences. 

Approval of the dissertation work. The research data were published in three articles 

in the international databases refereed journals. The research results were presented in six 

international conferences. 

Volume and structure of the dissertation. The dissertation has been written in 

Lithuanian. It consists of 172 pages with English summary. The dissertation consists of an 

introduction, literature analysis, description of research methods, analysis of results, references, 

a list of publications and copies of published articles. The dissertation includes 11 tables and 30 

figures. A total of 160 literature references have been used. 
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STUDY SITES AND METHODS  

Study sites. The sites for this study were selected in a long-term experimental area, which 

was initially established by the Lithuanian Forest Institute in 1990 (Kuliešis, Saladis 1998). The 

areas of Scots pine and Norway spruce were ploughed in rows every 2 m before planting. 

Plantations were established in 1982 by manually planting one-year-old pine seedlings in rows 

every 0.5 m (10,000 seedlings ha−1), and two-year-old spruce seedlings in rows every 1 m 

(5000 seedlings ha−1). The research in this experimental area was initiated during the first early 

thinning when planted trees reached the age of 8–9 years; the last thinning is planned when the 

trees will reach the age of 50 years.  

For this study, two Scots pine sites and one Norway spruce site, representing different 

stand densities of 3000–3100; 2000–2100, and 1000–1100 trees per hectare at an early age 

(hereafter, stand density), and different thinning regimes were chosen (Table 1; values in bold). 

The standard long-term experiment scheme includes 5 treatments with two replicates and 

different thinnings: (1) control, no thinning (1 and 2; not analysed in this dissertation); (2) four 

thinning treatments until 2016 (3 and 4; block A); (3) three thinning treatments (5 and 6; block 

B); (4) two thinning treatments (7 and 8; block C) and (5) one thinning treatments (9 and 10, not 

analysed in this dissertation).  

 

Table 1. Characteristics of a long-term experiment - full stand thinning program: stand age at thinning, 

years (A) and tree number left in the site after each thinning, trees ha-1 (N) 

 

Object 

Tree 

species 

Thinning intensity 

1 2 3 4 5 6 

A N A N A N A N A N A N 

201 

1–2 

Scots pine 

  8 5416         

3–4   8 3000 15 1900 21 1200 35 900 50 650 

5–6   8 2000 15 1200   35 900 50 650 

7–8   8 1000     35 800 50 650 

9–10   8 600         

206 

1–2 

Scots pine 

4 8125           

3–4 4 4400 8 2800 14 2100 27 1300 35 1000 50 650 

5–6 4 2400 8 1400   27 1000 35 800 50 650 

7–8 4 1200     27 900   50 650 

9–10 4 600           

202 

1–2 

Norway 

spruce 

  9 4038         

3–4   9 3100 15 1900 21 1200 35 1000 50 650 

5–6   9 2100 15 1200   35 900 50 650 

7–8   9 1100     35 900 50 650 

9–10   9 500         

Note: the bold values show the time/place in the entire experiment, when the trees were sampled for this study. 
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Stand thinnings were performed by removing the worst-growing trees. While thinning the 

plots, tree branches were left in the forest. 

The forest site type for Scots pine stands was an oligotrophic mineral soil of a normal 

moisture regime, and for Norway spruce stands–mesoeutrophic mineral soil of a normal 

moisture regime, according to the Lithuanian classification of forest site types (Vaičys et al., 

2006). The soil in Scots pine and Norway spruce stands is classified as Hapli-Calcaric Arenosol 

and Hapli-Mollic Planosol, respectively, according to the World Reference Base for Soil 

Resources 2014.  

Methodology for determining the dynamic modulus of elasticity of logs. A 3-meter log 

was cut from each model tree for further study of wood properties. Totally, 114 logs were 

prepared from all plots for the assessment of wood properties: 39 pine logs from the site 201; 37 

spruce logs from the site 202, and 38 pine logs from the site 206. The diameter of the logs at a 

height of 1.3 meters was in a range of 15.2–25.7 cm in the site 201; 16.4–23.0 cm in the site 

202, and 13.7–21.0 cm in the site 206. 

 To determine the dynamic modulus of elasticity of the log, an ARBOTOM 3D 

tomograph was used to determine the stress wave propagation speed through wood (see Fig. 4 in 

Dissertation, page 34). The dynamic modulus of elasticity of wood was calculated according to 

formula (1).  

 

MOElog=V2 ρ;   (1) 

 

here: MOElog – dynamic modulus of elasticity of the log (N mm-2); ρ – wood density (kg m-3);  

V – wave propagation speed (m s-1).  

The wood density for determining the dynamic modulus of elasticity of logs is taken as 

a fixed value of 1000 kg m-3. The obtained values of dynamic modulus of elasticity of logs were 

calculated to the values at 12% moisture content. 

Wood density measurements. After determining the speed of sound pulses, 3–5 cm thick 

sections (wood discs) were cut from the bottom, middle and top of each log, making a total of 

342 sections. Wood density was measured using a Lignostation device (see Fig 5. in 

Dissertation, page 35). The obtained wood density values were calculated to the values at 12% 

moisture content. 

Methodology for determining the global static modulus of elasticity and bending 

strength of sawn timber. To prepare the wood samples (dimensions 50×50×1000/1100 with 

average moisture content of 10%) the logs were cut following this scheme: first, starting from 

the tree base, two logs 1.0–1.1 meters long were cut, and, second, the samples were prepared 
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according to the scheme in Fig 1. In total, 510 samples were prepared for pine and 310 samples 

were prepared for spruce. 
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Fig. 1. Sampling scheme 

 

MTG timber grader device (see Fig 7. in Dissertation, page 37) was used for ultrasonic 

testing of each sample. In the laboratory, all prepared samples were tested with a Bending Testing 

Machine 500 kN (FORM+TEST Seidner&Co. GmbH) (see Fig 8. in Dissertation, page 37). The 

tests were done following the methodology given in Standard EN 408:2006. The samples were 

tested in four-point bending test. The global modulus of elasticity (MOE) and bending strength 

(MOR) were evaluated and calculated at 12% moisture content according to Standard EN: 

384:2016. The global static elastic modulus was calculated according to formula (2): 

(MOE) ;  (2) 

 

here: F1-F2 – is an increment of load on the straight-line portion of the load deformation curve, 

0.2 Fmax (F2) ir 0.4 Fmax (F1), N; ω2-ω1 – is the increment of deformation corresponding to  

F2-F1, mm; l – span, mm; a – distance between a loading position and the nearest support, mm;  

b – width of cross section, mm; h – depth of cross section, mm. 

A random wood sample was cut from the broken specimens to determine the wood 

density. The wood density was determined according to formula (3):  

 ;  (3) 

 

here:  – wood density, kg m-3;  – mass of the sample, kg;  – cross-section 

dimenssions of the sample, m;  – length of the sample, m. 

For the determination of wood density, the samples were cut near the breakage point 

immediately after the bending test. The moisture content was determined by the oven dry 

method according to Standard EN: 13183-1:2002. The wood density was calculated based on 
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the mass/volume ratio according the formula (4). The values at 12 % moisture content were 

calculated according to Standard EN 384:2016.  

;   (4) 

 

here: W – moisture content,  %; m – wet sample mass, g; m0 – dry sample mass, g. 

The theoretical strength class of each wood sample group was determined based on the 

limiting values according to the European standard EN: 338:2009. Standard EN 338:2009 

“Structural timber – Strength classes” lists a convenient set of bending strength classes for 

softwoods (C-grades) and a set for hardwoods (D-grades). In this study, the wood sample group 

was assigned to the appropriate strength class if the characteristic values of MOE, as well MOR 

and WD (both are the 5th-percentiles), matched or exceeded the values of the desired class. 

Soil chemical analyses. To provide basic information on the mineral nutrient saturation in 

soil, the mineral soil from the humus-accumulative horizon (Ap) was sampled. Three composite 

samples were combined from 10 subsamples collected systematically in each sample plot (the 

distance between the sampling points was at least 5 m). Soil chemical analyses were performed 

by standard analytical methods: pHCaCl2 by ISO 10390, total nitrogen by ISO 11261, total 

potassium, phosphorus, calcium and magnesium with an inductively coupled plasma optical 

emission spectroscopy (ICP-OES), and organic carbon with an elemental analyser LECO CNS 

2000 (St. Joseph, MI, USA).  

Calculation of competition index. The obtained DBH values were used to calculate the 

competition index (CI) (Hegyi, 1974). This Hegyi CI, widely used to quantify competition 

degree among trees in the forest stands, was calculated following formula (5): 

iji

jN

j LD

D
CI


= =1

,  (5) 

here, i – the target tree, j – the competing tree j, Di – the DBH of the target tree, Dj – the DBH of 

the competing tree j, Lij – the distance between the target tree i and competing tree j, N – the 

number of competing trees.  

All trees at a distance of 1–2.8 m from the model trees were included to calculate the 

Hegyi CI  (Daniels, 1976).  

Data analysis. The obtained data were analysed using the statistical package SAS 9.4 (SAS 

Institute Inc., NC, USA). To determine the significant differences between the sites with 

different stand densities, ANOVA followed by Duncan’s multiple range test was used. Different 

letters next to the mean values show statistically significant differences at p < 0.05 between the 

sites.  
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The MOE and MOR were modelled using SAS general linear models. The model for MOE 

was created including the following parameters: stand density (SD), sample height in the tree 

(LH), DBH, CI, WD, and K. The model for MOR additionally included the MOE parameter. All 

parameters in the models were chosen as random effects.  

For the prediction of MOR and MOE based on the stand and tree characteristics, the 

following equations were developed: 

MOElog=a0+a1SD+a2LH+a3DBH+a4RW+a5RD+a6CI+ε (6) 

MOEdyn=b0+b1SD+b2LH+b3DBH+b4RW+b5RD+b6CI+b7MOElog+ ε (7) 

MOE=c0+c1SD+c2LH+c3DBH+c4RW+c5RD+c6CI+c7K+c8WD+c9MOElog+c10MOEdyn+ ε   (8) 

MOR=d0+d1SD+d2LH+d3DBH+d4RW+d5RD+d6CI+d7K+d8WD+d9MOElog+d10MOEdyn+d11MOE + ε  (9) 

here, a0, b0 – are intercepts; a1,b2, … xn – parameter estimates; MOE – global modulus of 

elasticity in static bending; MOR – modulus of rupture in static bending; MOElog – dynamic 

modulus of elasticity of logs; MOEdyn – dynamic modulus of elasticity of samples; SD – stand 

density; LH – log height; DBH – diameter at breast height; RD – average ring density; RW – 

average ring width; CI – competition index between trees; K – knot diameter; WD – wood 

density;  ε – error terms.  

For the best result, the linear models were improved by eliminating non-significant 

parameters at p < 0.05. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
 

Dynamic modulus elasticity of logs in different densities of Scots pine and Norway 

spruce stands. The variation of the dynamic modulus elasticity of logs (MOElog) in relation to 

the number of trees per hectare for different tree species showed significant (p<0.05) differences 

between the sites with the highest stand density of 3000–4400 trees ha−1 and the lowest stand 

density of 1000–1200 trees ha−1 (Fig. 2.). The MOElog values obtained for Scots pine wood 

differed in the following order: the block A was similar to block B, but those two blocks were 

significantly higher than the block C. For Norway spruce, significantly different MOElog values 

were found for all blocks with different stand densities: the MOE values decreased with 

decreasing stand density.  

 

Fig. 2. Log dynamic modulus of elastisity distribution in different initial stand density blocks. Different 

letters mean significant difference between parameters p<0.05, by ANOVA operation Duncan multiple 

range test 

 

Regardless of the different stand densities and thinning regimes, a relationship between the 

MOElog and diameter at breast height (1.3 m above ground level, DBH) was analysed (Fig. 3). 

The obtained relationship between MOElog and DBH was very weak, i.e. the higher DBH 

responded in slightly lower MOElog. 
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Fig. 3. Relationship between log dynamic modulus of elasticity (MOElog) with tree diameter at breast 

high (DBH, cm) 

 

The data obtained in this dissertation is comparable with those obtained in Italy, where 

Pinus nigra Arnold sub sp. Calabrica was analysed, and the results showed that the relationship 

of MOElog with DBH was R2 = 0.01 (Russo et al. 2019). Similarly, this relationship for Pinus 

taeda logs was R2 = 0.15 (Amateis et al. 2013), and for Picea sitchensis [Bong.] Carr. – R2 = 

0.06 (Moore et al. 2013). Earlier studies performed with Sitka spruce showed that the 

relationship of the MOElog with the DBH was higher and amounted R2 = 0.57 (Moore et al. 

2009).  

Another important indicator of the stem quality is the tree branching, i.e. the number of 

branches and their thickness. In this study, the diameter of the thickest branch of the log was 

measured. The obtained results showed that the relationship between the diameter of the thickest 

branch and the MOElog was only R2 = 0.13 (see Fig. 14 in Dissertation, page 50). Slightly 

higher relationship between these parameters was obtained in other studies, for example, R2 = 

0.61 in Norvegian study (Vestøl, Høibø 2010), and R2 = 0.40 in Finish study (Hautamäki et al. 

2014). 

 Wood density in Scots pine and Norway spruce at the stands with different densities. 

Mean annual wood density of Scots pine was 362 kg m-3 in the block A (3000–4400 trees ha-1), 

356 kg m-3 in the block B (2000–2400 trees ha-1) and 354 kg m-3 in the block C (1000–1200 

trees ha-1). The data showed that the mean annual ring density in the densest Scots pine stand 

was 3 % higher than in other stands (Fig 4). For Norway spruce, the mean annual ring density 

was 349 kg m-3 in the block A, 337 kg m-3 in the block B and 361 kg m-3 in the block C. 
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Fig. 4. Average ring density distribution from pith to bark 

 

In this dissertation, the largest differences between the wood density of rings in the stands 

with different densities was 5–7 %. Moore et al. (2009), analysing wood of Sitka spruce (Picea 

sitchensis [Bong.] Carr.) from different stand densities found a variation of the mean wood 

density from 321 to 337 kg m-3, but did not obtain statistically significant differences. 

The annual ring width of Scots pine was 3.24 mm in the block A, 3.25 mm in the block B 

and 3.51 mm in the block C (Fig. 5). For Norway spruce, the mean width of the annual ring was 

3.02 mm in the block A, 3.02 mm in the block B, and 3.38 mm in the block C. The results 

obtained in this dissertation showed that the largest difference in the mean annual ring width of 

Norway spruce trees was 8.9 %, comparing the densest (3000–4400 trees ha-1, block A) and the 

rarest (1000–1200 trees ha-1, block C) stands. 

 

Fig. 5. Average ring width distribution from pith to bark 

 

The study performed in the Republic of Ireland showed that the mean annual ring width 

was 5.16 mm in the Norway spruce stands after thinnings and 3.95 mm in the stands without 



152 

thinnings (Krajnc et al. 2019). Meanwhile, it was 5.29 mm in the thinned Sitka spruce stand and 

4.96 mm in the non-thinned stand. In the case of Sitka spruce, the mean annual ring width in the 

thinned stand was 6.2 %, and in the case of Norway spruce – 23.5 % higher than in the non-

thinned stands. 

Since the amount of late wood was almost the same throughout the growing year, it is 

important to evaluate the ratio of late to early wood in the annual ring and its effect on wood 

density. Later, these results could probably be used for the forest practice to achieve higher 

increment of late wood. However, the linear regression model developed in this dissertation 

showed a weak relationship (R2 = 0.15–0.30) between the proportion of late wood and wood 

density (Fig. 6). 

 

Fig. 6. Latewood precent relationship with average ring density 

 

Studies conducted in New Zealand have shown that the correlation coefficient of r = 0.73 

was determined between the wood density and the proportion of late wood of Pinus radiata 

(Lasserre et al. 2009). About 68 % of the wood density variation of Norway spruce can be 

explained by the amount of latewood in the annual ring (Mäkinen et al. 2002). Similar 

relationship (R2 = 0.11–0.65) between the amount of latewood and wood density was found in 

the stands with different thinning intensities in Finland (Jaakkola et al. 2005). When analysed 

the correlations of annual rings of Norway spruce at different tree heights, a significant 

correlation was obtained between the amount of late wood and the wood density of the annual 

ring. For example, the correlation of r = 0.63 was found in the first 2-meter-long log (Jyske et al. 

2008). Canadian studies, conducted in 25-year-old Pinus banksiana stand with different initial 

densities, have shown that the relationship between these indicators was R2 = 0.60 (Hébert et al. 

2016). 
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Since wood density is one of the main indicators of wood quality, it was appropriate to 

determine the relationship between wood density and wood elasticity values. The study showed 

that the dependence of the static modulus of elasticity (MOE) of Scots pine and Norway spruce 

with the wood density did not explain more than 50 % of the total variation (Fig. 7). 

For Scots pine, the relationship between the wood density and MOE was weak (R2 = 0.20) 

and for Norway spruce this relationship was slightly higher (R2 = 0.43). This result indicated 

that the wood quality could be slightly determined by the wood density. 

 

Fig. 7. Static modulus of elasticity relationship with longitudial wood density of samples 
 

According to other authors, the relationship of R2 = 0.65 between Norway spruce wood 

density and MOE was found in Sweden (Olsson et al. 2013), R2 = 0.32 in the Czech Republic 

(Zeidler et al. 2018), and R2 = 0.46 in Finland (Hautamäki et al. 2013). In the case of Scots pine, 

the mentioned relationship was as follows: in Finland it was R2 = 0.51–0.59 (Stod et al. 2016), 

in the Czech Republic – R2 = 0.47 (Zeidler et al. 2018) and in Finland – R2 = 0.58 (Hautamäki 

et al. 2014). 

Global static modulus of elasticity (MOE) of Norway spruce and Scots pine in the stands 

of different densities. In the densest stand (block A), the MOE of Scots pine wood was 4.1 % 

higher than that of medium density (block B) and 12.4 % higher than that of the rarest stand 

(block C) (Fig. 8). The MOE of Norway spruce wood in the densest stand (block A) was 5.9 % 

and 12.6 % higher than that of trees grown in the medium density (block B) and rarest stand 

(block C), respectively. 
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Fig. 8. Global static modulus of elastisity distribution in different initial stand density blocks. Different 

letters mean significant difference between parameters p < 0.05, by ANOVA operation Duncan multiple 

range test 

 

A comparison of the wood bending strength (MOR) of Scots pine and Norway spruce 

showed that the MOR in the densest stand (block A) was 4.4 % and 10.6 % higher than that of 

the moderate density (Block B) and the rarest stand (block C), respectively (Fig. 9). A similar 

trend was found for Norway spruce: the MOR in the block A was 9.5 % and 13.0 % higher than 

in the block B and C, respectively.  

 

Fig. 9. Bending strength distribution in different initial stand density blocks. Different letters mean 

significant difference between parameters p<0.05, by ANOVA operation Duncan multiple range test 

 

The data showed that the dynamic elastic modulus of Scots pine wood (MOEdyn) in the 

densest stand was 8.5 % and 20.6 % higher than the MOEdyn in the medium-density and rarest 

stand (Fig. 10). For Norway spruce, these differences between the stands with different densities 
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were smaller compared to Scots pine, but in the highest density stand (block A) these the 

MOEdyn was 3.1 % and 10.5 % higher than in the blocks B and C, respectively. 

 

Fig. 10. Dynamic modulus of elasticity distribution in different initial stand density blocks. Different 

letters mean significant difference between parameters p < 0.05, by ANOVA operation Duncan multiple 

range test 
 

Scots pine and Norway spruce wood properties studied by different methods. Different 

devices were used for this study. Comparing the data of stress wave velocity a strong 

relationship (R2 = 0.85) was found between the data obtained by measuring this parameter with 

the Timber grade and ARBOTOM 3D (Fig. 11). 

 

Fig. 11. Relationship between velocities measured with different devices 

 

When compared to other studies, a similar coefficient of determination (R2 = 0.81) 

between the wave velocity was obtained for some tropical tree species, when measured by 

ultrasonic and longitudinal sound wave devices (Baar et al. 2012). A correlation coefficient of 

0.96 was obtained when compared ultrasonic and wave propogation speed methods for Norway 

spruce wood in Russia (Fedyukov et al. 2017). In Mexico, longitudinal analysis of Scots pine 

samples by ultrasonic device and wave velocity revealed a good relationship between the 
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MOEdyn obtained by these two methods (R2 = 0.91) (Sotomayor, Ramírez 2014). The study in 

Wales (UK) have shown that the relationship between the MOEdyn and wave velocity 

determined by X-rays was R2 = 0.97 (Raymond et al. 2007). The analysed studies and the data 

from this dissertation confirm that both ultrasonic and longitudinal wave velocity devices or 

other tomography can be used to examine wood samples. 

A close relationship between the MOE and MOR was found in the Norway spruce wood 

(R2 = 0.59) and Scots pine wood (R2 = 0.46) (Fig. 12). The obtained data suggest that the MOE 

can be used to describe the wood quality.  
 

 

Fig. 12. Relationship between global static modulus of elasticity (MOE) with bending strength (MOR) 

 

The results obtained in this dissertation basically confirm the data of other authors. For 

example, a close relationship (R2 = 0.87) between the MOR and MOE for defect-free specimens 

of Pinus radiata was obtained in the Wales (UK) (Raymond et al. 2007). In Lithuania, Scots 

pine samples were studied by static and dynamic methods, and the obtained results showed a 

strong relationship (R2 = 0.72) between the MOR and MOE (Baltrušaitis, Mišeikytė 2011). 

When Pinus taeda was analysed, the relationship between the mentioned variables was R2 = 

0.77 (Amateis et al. 2013). A study of Norway spruce in Sweden revealed that the relationship 

between the MOR and MOE was R2 = 0.83 (Klinger et al. 1998), another study reported R2 = 

0.72 (Olsson et al. 2013). For other species, such as Tsuga heterophylla and Picea sitchensis, the 

relationship between the MOR and MOE was R2 = 0.68 (Wang et al. 2000). 

A close relationship was obtained between the MOE and MOEdyn values determined by 

destructive testing of wood (static parameters) and non-destructive measurements of wood 

samples according to the wave velocity (dynamic parameters). The relationships between the 

MOE and MOEdyn values were R2 = 0.82 for Scots pine and R2 = 0.83 for Norway spruce wood 

(Fig. 13). 
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Fig. 13. Relationship between static modulus of elasticity (MOE) with dynamic modulus of elasticity 

(MOEdyn) 

 

Compared with other studies, we were able to find an example with Picea sitchensis and 

Tsuga heterophylla by Wang et al. (2000), who indicated a relationship with R2 = 0.91 between 

the MOE and MOEdyn of wood samples. Similarly, after studying 15–30 years old samples of 

Pinus radiata in the Wales (UK), the high coefficient of determination (R2 = 0.97) was obtained 

between the MOE and MOEdyn (Raymond et al. 2007).  

 Another variable of wood quality and important for wood grading is wood branching. 

However, in this study, a direct regression model with a low coefficient of determination (R2 = 

0.13) was obtained between the branch diameter and the MOE (Fig. 14). 

 

Fig. 14. Relationship between static modulus of elasticity (MOE) with knot diameter at the sample 

breakage point (Knot) 

The weak relationship between knot diameter and the MOE shown in Fig. 14 was 

comparable to the relationship presented in other studies. This relationship with R2 = 0.22 was 

found for the large speciments of Douglas fir, Norway spruce and Sitka spruce (Krajnc et al 

2019). The relationship between the sum area of Scots pine branches and the MOE was R2 = 
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0.22–0.39 (Stöd et al. 2017). The diameter of the spruce branch had a negative relationship with 

the MOE (R2 = 0.44) (Høibø et al. 2014). According Moore et al. (2009), the total branch area in 

the sample can explain only 16 % of the MOE for Sitka spruce. 

The linear regression model between the MOE and MOEdyn showed significantly (p < 

0.05) weak relationship for Scots pine (R2 = 0.10) and Norway spruce (R2 = 0.08) wood 

(Fig. 15). 

 

Fig. 15. Relationship between static modulus of elasticity (MOE) with dynamic modulus of elasticity of 

log (MOElog) 

 

It could be assumed that by using non-destructive methods for measuring logs or standing 

trees, only about 10 % of wood quality could be predicted. For other tree species, the 

relationship between the MOE and MOElog was quite different: for example, for Picea glauca it 

was R2 = 0.50, and for Abies balsamea it was R2 = 0.17 (Ross et al. 1997), and Sitka spruce R2 = 

0.45 (Moore et al. 2013). Scots pine was studied in Lithuania a decade ago and the obtained 

relationship between wet specimens MOE and MOElog was R2 = 0.02 (Baltrušaitis, Aleinikovas 

2012). 

Strength classes of Scots pine and Norway spruce wood samples. Based on the 

characteristic values of wood density, MOE, and MOR, the wood samples from different stand 

densities were theoretically graded according to the strength classes (Table 2). The theoretical 

strength class of each wood sample group was determined based on the limiting values 

according to the European standard EN: 338:2009. EN 338:2009 “Structural timber – Strength 

classes” lists a convenient set of bending strength classes for softwoods (C-grades) and a set for 

hardwoods (D-grades). In this dissertation, the wood sample group was assigned to the 

appropriate strength class if the characteristic values of MOE, as well MOR and WD (both are 

the 5th-percentiles), matched or exceeded the values of the desired class. The wood samples of 
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Norway spruce from the sites with stand density of 3000–4400 trees ha−1 and 2000–2400 trees 

ha−1 corresponded to the strength class of C16. For the sites with 1000–1200 trees ha−1, only 5% 

of the samples would be rejected in order to meet the requirements for C14. However, the Scots 

pine did not meet the requirements for any strength class: approximately 12% of the samples 

would be rejected in order to meet the requirements for C14 in Scots pine stand on former 

agricultural land, and 72–89% of the samples would be rejected for C14 in Scots pine stand on 

forest land.  

 

Table 2. Wood samples distribution to a strength clasess by different initial stand density. (EN 338:2009 

Structural timber – Strength classes) 

* R – samples rejected in order to meet the requirements for the C14 strength class. 

  

 Compared with other studies, about 12% of the samples were rejected for the strength 

class of C14 and 20 % for the strength class of C16, when testing spruce wood (Gil-Moreno 

et al., 2019). Similarly, Norway spruce wood met the requirements of the strength classes C18 to 

C22 in both thinned and unthinned stands, while Sitka spruce wood was classified in the C16 to 

C18 classes (Krajnc et al. 2019). 

  Influence of growing conditions on wood quality. General linear models were constructed 

for the selected parameters: log dynamic modulus of elasticity – MOElog, dynamic modulus of 

elasticity – MOEdyn, global modulus of elasticity – MOE, and strength of bending – MOR 

(Table 3). The models were developed separately for Scots pine and Norway spruce by the 

Tree species, 

former land-

use 

Object,  

tree age 

(years) 

Stand 

density, 

(trees ha-1) 

Thinning, 

intensity ( %) 

MOE  

(N mm-2) 

MOR 5 

% (N 

mm-2) 

ρ 5 % 

(kg m-3) 

Strength 

class 

Samples 

rejected for 

C14 ( %) 

 

Scots pine, 

agricultural 

land  

 

201, 

35 

3000-4400  
3 times, 

30% 
6418.65 12.89 372.81 R* 72.29% 

2000-2400  
2 times, 

50% 
6147.35 11.52 372.67 R 78.70% 

1000-1200  
1 time, 

66% 
5352.28 11.58 358.00 R 89.29% 

Norway 

spruce, 

agricultural 

land 

202, 

35 

3000-4400  
3 times, 

30% 
8682.90 16.74 373.48 C16 - 

2000-2400  
2 times, 

50% 
8170.18 17.95 368.70 C16 - 

1000-1200  
1 time, 

66% 
7592.13 13.80 345.75 R 5.17% 

Scots pine, 

forest land 

206, 

27 

3000-4400  
3 times, 

30% 
7240.70 11.00 379.90 R 11.54% 

2000-2400  
2 times, 

50% 
6789.16 11.49 396.76 R 59.70% 

1000-1200  
1 time, 

66% 
6406.34 12.48 361.92 R 68.89% 
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stepwise procedure. In the first stage, an attempt was made to find a linear model for the 

MOElog based on growth conditions and tree parameters. A model with 6 variables was 

developed, including the following variables: stand density (SD); log height (LH); tree diameter 

at breast height (DBH); mean annual ring width (RW); mean annual ring density (RD) and 

competition index (CI). In the second stage, the MOEdyn was modeled for the samples. The 

MOElog was additionally included in the previous log model. In the third stage, the MOE was 

modeled by adding the above-mentioned MOElog and MOEdyn and the branch diameter (K) 

and the wood density (WD). In the fourth stage, the bending strength (MOR) was modeled. All 

of the above-mentioned variables were included in this model by adding the MOE additionally. 

Not all of the above indicators were significant in the models at p < 0.05, therefore, non-

significant variables were eliminated to improve the model. 

A Tolerance Index and Variation Inflation Index (VIF) were obtained for all developed 

models to check for multicollinearity, i.e. when the tolerance index was higher than 0.1 and the 

VIF lower than 10, then the variables of the selected model were not multicollinear. 

 

Table 3. The selected models determined by the stepwise procedure to describe wood quality 

characteristics of MOElog, MOEdyn, MOE and MOR in relation to stand and tree characteristics (SD, 

stand density; LH, log height; DBH, diameter at breast height; K, knot diameter; WD, wood density; CI, 

competition index; RW, mean ring width; RD, averange ring density;) in Scots pine and Norway spruce 

Linear regression model R2 
R2 

Ajusted 
RMSE 

Coeficient 

of 

Variation 

Minimal 

tolerance 

Max 

VIF*** 

Scots pine 

MOElog*=11814+0.47SD+897.65LH-

162.16DBH+593.98RW-21.66RD-99.33CI+ε 

0.37 0.36 1375.35 24.22 0.58 2.01 

MOElog**=11450+0.44SD+894.06LH-

150.06DBH+600.17RW-21.51RD+ε 

0.36 0.36 1375.24 24.21 0.56 1.78 

MOEdyn*=8891,37+0.38SD+327.05LH+35.49DBH-

812.08RW-11.66RD+88.51CI+0.21MOElog+ ε 

0.22 0.21 1584.58 29.47 0.50 1.99 

MOEdyn**=9196.23+0.39SD+342.79LH-

740.74RW-11.07RD+0.20MOElog+ ε 

0.22 0.21 1582.73 29.43 0.67 1.50 

MOE*=1468.28-0.012SD+65.32LH+14.21DBH-

4.95RW+0.054RD+12.51CI-

6.29K+1.39WD+0.038MOElog+0.70MOEdyn+ ε 

0.84 0.83 596.03 9.57 0.47 2.14 

MOE**=1890.82+1.24WD+0.723MOEdyn+ ε 0.82 0.82 604.26 9.56 0.94 1.07 

MOR*=7.69-0.0011SD-2.13LH-0.40DBH-

0.26RW+0.031RD-0.62CI-0.21K+0.004WD-

0.00003MOElog+0.0014MOEdyn+ 

0.002MOE + ε 

0.58 0.56 5.08 23.46 0.16 6.14 

MOR**=5.94-0.0012SD-2.25LH-

0.362DBH+0.0346RD-

0.202K+0.0015MOEdyn+0.002MOE+ ε 

0.57 0.57 5.07 23.40 0.16 6.11 

Norway spruce 

MOElog*=8676.19+0.40SD+632.06LH-90.74DBH-

286.47RW-1.35RD-267.95CI+ ε 

0.17 0.15 1226.43 17.36 0.35 2.85 

MOElog**=7446.92+0.42SD+629.54LH-

118.85DBH+ ε 

0.16 0.15 1227.80 17.38 0.92 1.09 
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Linear regression model R2 
R2 

Ajusted 
RMSE 

Coeficient 

of 

Variation 

Minimal 

tolerance 

Max 

VIF*** 

MOEdyn*=15099+0.29SD+1170.56LH-

174.89DBH-308.39RW-12.45RD-

388.81CI+0.17MOElog+ ε 

0.30 0.29 1413.61 14.50 0.35 2.86 

MOEdyn**=15236+0.32SD+1170.47LH-

218.35DBH-13.72RD-372.95CI+0.17MOElog+ ε 

0.30 0.29 1412.71 14.49 0.79 1.26 

MOE*=-2780.07+0.054SD-87.32LH+47.49DBH-

203.70RW+3.79RD+13.14CI-29.22K+2.01WD-

0.010MOElog+0.917MOEdyn+ ε 

0.86 0.85 658.91 8.19 0.34 2.94 

MOE**=-1323.49-31.88K+2.52WD+ 

0.896MOEdyn+ ε 

0.85 0.85 656.37 8.15 0.77 1.30 

MOR*=10.52+0.0002SD-0.514LH-0.163DBH-

0.493RW-0.0036RD-0.09CI-0.47K-0.0007WD-

0.0002MOElog+0.0005MOEdyn+ 

0.0036MOE+ ε 

0.65 0.63 5.72 19.22 0.13 7.47 

MOR**=3.52-0.465K+0.004MOE+ ε 0.65 0.64 5.65 19.00 0.95 1.06 

* Model with non-significant (p > 0.05) parameters;  

** Model with significant (p < 0.05) parameters; 

*** Infliation index measured by SAS statistics regression analysis. 

 

When determined the linear regression models, it became clear that the MOElog was 

mainly influenced by log height (LH), mean ring width (RW), and DBH. Meanwhile, the 

competition index (CI) had a significant impact in the spruce model. In the MOE models, the 

main variables were: density of wood samples (WD) and MOEdyn. For Norway spruce model, 

the diameter of the branch (K) was also included. The main variable for the MOR model, often 

provided by other authors, was the MOE. For Scots pine, the LH and DBH included to the 

model, and for Norway spruce, the K variable was additionally included. 
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CONCLUSIONS 
 

After determining of the most important physical and mechanical wood properties of 

Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) in sites with 

different stand densities, the following conclusions were obtained: 

1. Comparing the stands with the lowest and highest initial stand densities, in both 

spruce and pine stands the lowest dynamic modulus of elasticity of wood logs, evaluated by 

non-destructive methods, was found in the rarest stand and differed significantly from the 

densest stand. This study revealed that the relationship between tree diameter at 1.3 m height 

(DBH) and the diameter of the log largest branch with the log dynamic modulus of elasticity 

was very weak. 

2. In stands with different initial densities, the density of pine and spruce wood and the 

properties of annual rings did not differ statistically significantly. A strong relationship was 

obtained between annual ring width and annual ring density. The relationship between global 

modulus of elasticity and wood density was weak, which means that wood density is not a 

suitable indicator to determine the values of the modulus of elasticity of wood. 

3. Spruce wood samples were stronger than pine wood samples. Wood sampled from 

pine grown on forest land were stronger than those sampled from former agricultural land. The 

dynamic and static modulus of elasticity and bending strength of both studied tree species 

differed statistically significantly between the lowest and highest density stands. 

4. According to the international standard EN 338:2009, the grading of wood samples 

into strength classes showed that the wood from 35-years old spruce grown in the densest and 

medium density stands corresponded to the strength class of C16, and in order to meet the 

requirements for C14, approximately 12–89% of the samples should be rejected, depending on 

the stand density. This study revealed that the wood quality indicators of pine in the stand on 

former forest land were better compared to pine stand on former agricultural land. 

5. The strongest linear model of pine and spruce was obtained by modeling the static 

modulus of elasticity. The model of modulus of elasticity for pine was mostly influenced by the 

wood density, while the model for spruce was mainly influenced by the wood density and the 

branch diameter of the sample. The bending strength model also had a high coefficient of 

determination and was best explained by the static modulus of elasticity. 
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PRIEDAI 

 
1 priedas. Paprastosios eglės aprašomoji statistika / Norway Spruce descriptive statistics 

Pradinis 

medyno 

tankumas 

vnt./ha 

Stand 

density 

trees/ha 

Imtis 

Obser-

vation 

Rodiklis 

Variable 

Vidurkis 

Mean 

Standartinis 

nuokrypis 

Standard 

deviation 

Standartinė 

paklaida 

Stadard 

error 

T 

reikšmė 

t value 

Patikimu-

mas 

Probabili

ty >|t| 

Variacijos 

koeficientas

Coefficient 

of variation 

1000–

1200 

116 Medžio 

skersmuo

DBH 

18,95 

 

1,91 

 

0,18 

 

106,68 

 

<0,0001 

 

10,10 

 

Konkurenc

ijos 

indeksas 

Competitio

n index 

1,07 

 

0,46 

 

0,04 

 

25,22 

 

<0,0001 

 

42,71 

 

Rąstų 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOElog 

6714,03 

 

 

1173,42 

 

108,95 

 

61,63 

 

<0,0001 

 

17,48 

 

Šakos 

skersmuo 

lūžio 

vietoje 

Knot 

diameter 

at fracture 

14,27 

 

4 

 

0,83 

 

34,95 

 

<0,0001 

 

28,04 

 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

28,75 

 

8,92 

 

0,83 

 

34,72 

 

<0,0001 

 

31,02 

Statinis 

tampros 

modulis 

MOE 

7592,13 

 

1630,79 

 

151,41 

 

50,14 

 

<0,0001 

 

21,48 

 

Tankis 

Wood 

density 

408,04 

 

41,77 

 

3,88 

 

105,21 

 

<0,0001 

 

10,24 

 

Bandinių 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOEdyn 

9174,20 

 

1641,66 

 

152,42 

 

60,19 

 

<0,0001 

 

17,89 
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Pradinis 

medyno 

tankumas 

vnt./ha 

Stand 

density 

trees/ha 

Imtis 

Observa-

tion 

Rodiklis 

Variable 

Vidurkis 

Mean 

Standartinis 

nuokrypis 

Standard 

deviation 

Standartinė 

paklaida 

Stadard error 

T reikšmė 

t value 

Patikimu-

mas 

Probability 

>|t| 

Variacijos 

koeficientas

Coefficient 

of variation 

2000-

2400 

96 Medžio 

skersmuo

DBH 

17,86 

 

0,85 

 

0,09 

 

205,02 

 

<0,0001 

 

4,78 

Konkurenc

ijos 

indeksas 

Competitio

n index 

1,47 

 

0,52 

 

0,05 

 

27,58 

 

<0,0001 

 

35,52 

Rąstų 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOElog 

6850,37 

 

1286,05 

 

131,26 

 

52,19 

 

<0,0001 

 

18,77 

 

Šakos 

skersmuo 

lūžio 

vietoje 

Knot 

diameter at 

fracture 

13,77 

 

5,19 

 

0,57 

 

24,17 <0,0001 

 

37,69 

 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

29,92 8,43 

 

0,86 

 

34,76 

 

<0,0001 

 

28,19 

 

Statinis 

tampros 

modulis 

MOE 

8170,18 

 

 

1410,01 

 

143,91 

 

56,77 

 

<0,0001 

 

17,26 

 

Tankis 

Wood 

density 

420,76 

 

35,73 

 

3,65 

 

115,38 

 

<0,0001 

 

8,49 

 

Bandinių 

dinaminis 

tampros 

modulis 

 MOEdyn 

9931,24 

 

1387,19 

 

141,58 

 

70,15 

 

<0,0001 

 

13,97 
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Pradinis 

medyno 

tankumas 

vnt./ha 

Stand 

density 

trees/ha 

Imtis 

Obser-

vation 

Rodiklis 

Variable 

Vidurkis

Mean 

Standartinis 

nuokrypis 

Standard 

deviation 

Standartinė 

paklaida 

Stadard 

error 

T 

reikšmė 

t value 

Patikimu-

mas 

Probability 

>|t| 

Variacijos 

koeficientas 

Coefficient 

of variation 

3000-

4400 

98 

 

Medžio 

skersmuo 

DBH 

17,98 0,96 0,1 185,63 <0,0001 

 

5,33 

Konkurenci-

jos indeksas 

Competition 

index 

1,33 0,39 0,04 33,78 <0,0001 

 

29,31 

Rąstų 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOElog 

7685,68 1352,18 136,59 56,27 <0,0001 

 

17,59 

Šakos 

skersmuo 

lūžio vietoje 

Knot 

diameter at 

fracture 

12,78 3,73 0,39 32,46 <0,0001 

 

29,23 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

33,06 10,91 1,1 29,99 <0,0001 

 

33,01 

Statinis 

tampros 

modulis 

MOE 

8682,9 1882,47 190,16 45,66 <0,0001 

 

21,68 

Tankis 

Wood 

density 

430,78 39,94 4,03 106,77 <0,0001 

 

9,27 

Bandinių 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOEdyn 

10253,25 1781,01 179,91 56,99 <0,0001 

 

17,37 
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2 priedas. Paprastosios pušies aprašomoji statistika / Scots Pine descriptive statistics 

Pradinis 

medyno 

tankumas 

vnt/ha 

Stand 

density 

trees/ha 

Imtis 

Observa-

tion 

Rodiklis 

Variable 

Vidurkis 

Mean 

Standartinis 

nuokrypis 

Standard 

deviation 

Standartinė 

paklaida 

Stadard error 

T reikšmė 

t value 

Patikimu-

mas 

Probability 

>|t| 

Variacijos 

koeficientas 

Coefficiant 

of variation 

1000-

1200 

136 Medžio 

skersmuo

DBH 

18,53 1,15 0,1 188,15 <0,0001 

 

6,2 

Konkure

ncijos 

indeksas 

Competit

ion index 

1,07 0,45 0,04 27,98 <0,0001 

 

41,67 

Rąstų 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOElog 

5024,78 1318,25 113,04 44,45 <0,0001 

 

26,24 

Šakos 

skersmuo 

lūžio 

vietoje 

Knot 

diameter 

at 

fracture 

21,37 9,17 0,94 22,82 <0,0001 

 

42,94 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

21,24 6,96 0,6 35,61 <0,0001 

 

32,75 

Statinis 

tampros 

modulis 

MOE 

5717,11 1323,18 113,46 50,39 <0,0001 

 

23,14 

Tankis 

Wood 

density 

431,48 54,37 4,66 92,55 <0,0001 

 

12,6 

Bandinių 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOEdyn 

4385,9 1419,92 127,51 34,4 <0,0001 

 

32,37 
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Pradinis 

medyno 

tankumas 

vnt./ha 

Stand 

density 

trees/ha 

Imtis 

Observ

ation 

Rodiklis

Variable 

Vidurkis

Mean 

Standartinis 

nuokrypis 

Standard 

deviation 

Standartinė 

paklaida 

Stadard 

error 

T reikšmė 

t value 

Patikimu-

mas 

Probability 

>|t| 

Variacijos   

koeficientas

Coefficient 

of variation 

2000-

2400 

205 Medžio 

skersmuo

DBH 

18,27 3,06 0,21 85,4 <0,0001 

 

16,76 

Konkure

ncijos 

indeksas 

Competit

ion index 

1,25 0,59 0,04 30,08 <0,0001 

 

47,6 

Rąstų 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOElog 

5846,34 1819,35 127,07 46,01 <0,0001 

 

31,12 

Šakos 

skersmuo 

lūžio 

vietoje 

Knot 

diameter 

at 

fracture 

19,52 8,06 0,63 31,04 <0,0001 

 

41,26 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

23,26 8,28 0,58 40,2 <0,0001 

 

35,61 

Statinis 

tampros 

modulis 

MOE 

6472,18 1442,84 100,77 64,23 <0,0001 

 

22,3 

Tankis 

Wood 

density 

442,4 46,49 3,25 136,25 <0,0001 

 

10,51 

Bandinių 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOEdyn 

5532,77 1769,05 125,4 44,12 <0.0001 

 

31,97 
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Pradinis 

medyno 

tankumas 

vnt./ha 

Stand 

density 

trees/ha 

Imtis 

Observa

tion 

Rodiklis

Variable 

Vidurkis

Mean 

Standartinis 

nuokrypis 

Standard 

deviation 

Standartinė 

paklaida 

Stadard 

error 

T 

reikšmė 

t value 

Patikimu

mas 

Probabil

ity >|t| 

Variacijos 

koeficientas 

Coefficient 

of variation 

3000-

4400 

169 

 

Medžio 

skersmuo

DBH 

17,17 1,83 0,14 122,05 <0,0001 10,65 

Konkure

ncijos 

indeksas 

Competit

ion index 

1,69 0,97 0,07 22,8 <0,0001 57,03 

Rąstų 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOElog 

6021,35 1802,24 138,63 43,43 <0,0001 29,93 

Šakos 

skersmuo 

lūžio 

vietoje 

Knot 

diameter 

at 

fracture 

16,33 7,45 0,68 24,12 <0,0001 45,79 

Stipris 

lenkiant 

MOR 

24,29 8,59 0,66 36,74 <0,0001 35,39 

Statinis 

tampros 

modulis 

MOE 

6734,61 1373,07 105,62 63,76 <0,0001 20,39 

Tankis 

Wood 

density 

449,76 44,39 3,41 131,71 <0,0001 9,87 

Bandinių 

dinaminis 

tampros 

modulis 

MOEdyn 

5960,99 1733,78 137,93 43,22 <0,0001 29,06 
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