ŽEMĖS IR MIŠKŲ JUNGTINIS TYRIMŲ CENTRAS
MIŠKŲ SEKTORIAUS TYRIMŲ, STUDIJŲ IR PLĖTROS CENTRAS
AUGALŲ GENETIKOS IR BIOTECHNOLOGIJOS CENTRAS
AGROEKOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOPOTENCIALO MOKSLO IR STUDIJŲ CENTRAS
BIOSISTEMŲ INŽINERIJOS, BIOMASĖS ENERGETIKOS IR VANDENS INŽINERIJOS CENTRAS

MEDIENOS NAUDOJIMO, KOKYBĖS IR APDIRBIMO
TECHNOLOGIJŲ LABORATORIJA

TIMBER USE, QUALITY AND PROCESSING TECHNOLOGIES LABORATORY
Laboratorija pradėta steigti 2007 metais, kaip slėnio „Nemunas” viena iš laboratorijų. 2012 m. gruodžio 7 d. atidarius
atviros prieigos žemės ir miškų Jungtinį tyrimų centrą, kuris
yra sudėtinė integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Nemunas” dalis, Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo
technologijų laboratorija jau buvo pradėjusi savo veiklą ir
vykdė Lietuvos ūkio subjektų užsakytus darbus. 2013 – 2015
metais laboratorijoje atliktas laboratorinės įrangos instaliavimas ir įsisavinimas, parengti mokslinės veiklos planai,
patvirtinti paslaugų sąrašai ir įkainiai ir vykdyti moksliniai
tiriamieji darbai. Per šį trumpą laikotarpį prie naujausios
mokslinės įrangos stažavosi keli doktorantai iš užsienio šalių mokslo įstaigų.

KONTAKTAI / CONTACTS

Studentų g. 15A,
Akademija, Kauno r.
LT – 53362

Dr. Marius Aleinikovas
+370 37 547221, marius.aleinikovas@mi.lt
www.mi.lt

Laboratory was establish in 2007, as the one of the laboratories of the “Nemunas“ Valley. Timber use, quality and
processing technologies laboratory has been working on
research projects for economic entities of Lithuania, previously to the open access the Joint Research Centre for Agriculture and Forests, which is part of Integrated Science,
Studies and Business Centre (Valley) Nemunas, opening on
7 of December 2012. During the 2013 - 2015 year the laboratory installed the laboratory equipment, prepared the
research activities plans, approved list of services and prices and carries out the scientific research works. During this
short time period to the several PhD students from foreign
universities and institutes completed internships with newest scientific equipment.

PADALINIO VEIKLOS SRITYS

RESEARCH ACTIVITIES

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS / SCIENTIFIC PUBLICATIONS

●● Medienos makro/mikro struktūros tyrimai;
●● Medienos fizikinių ir mechaninių savybių tyrimai;
●● Medienos ir jos produktų kokybės tyrimai;
●● Apvaliosios ir statybinės medienos apdirbimo technologijų tobulinimas.

●● Research of wood macro/micro-structure;
●● Research of wood physical and mechanical properties;
●● Research of wood and its products‘ quality;
●● Round and timber processing technologies.

PASLAUGOS

SERVICES

●● Statybinės medienos ir medienos produktų stiprio tyrimai;
●● Medienos ir medžių struktūros ir grybinių pažeidimų
tyrimai;
●● Šilumingumo tyrimas;
●● Apvaliosios ir statybinės medienos kokybės tyrimai;
●● Dendrochonologiniai tyrimai;
●● Medžių vidinių pažeidimų ir puvinio nustatymas;
●● Medžių biomasės tyrimai.

●● Bending test of wood and wood construction;
●● Determining the safety of wood and trees;
●● Estimating of solid wood calorific value;
●● Measuring the wood quality of trunks and round
wood;
●● Dendrochronology;
●● Estimation of tree internal damage and rot;
●● Research of tree biomass.

PAGRINDINIAI REZULTATAI

MAIN RESULTS

●● Baltrušaitis A., Aleinikovas M. 2012 Early-stage prediction and modelling strength properties of Lithuanian-grown Scots Pine (Pinus Sylvestris L.). Baltic Forestry 18 (2): 328–334.
●● Linkevičius E., Kuliešis A., Röhle H., Schröder, J., Aleinikovas M. 2014. The impact of competition for growing space
on diameter, basal area and height growth in pine trees. Baltic Forestry 20 (2): 301–313.
●● Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M., Kulbokas G., ir Urbaitis G. 2015. Underbrush biomass in Lithuanian forest:
factors affecting quantities. Baltic Forestry 21 (1): 124–132.
●● Varnagirytė-Kabašinskienė I., Sadauskienė L., Armolaitis K., Aleinikovas M. 2014. Kelmų medienos panaudojimo
kurui Lietuvoje ekologinis, ekonominis ir technologinis vertinimas. Miškininkystė 2 (76): 7–20.
●● Kuliešis A., Linkevičius E., Aleinikovas M., Kliučius A., Kuliešis A.A. 2012. Pušynų, augančių mineralinių dirvožemių
augavietėse, augimo ir retinimosi ypatumai. Miškininkystė 2 (72): 20–37.
●● Škėma M., Mikšys V., Aleinikovas M. 2010. Lazdynų (Corylus avellana L.) biomasės struktūra, drėgnis ir ryšiai su
morfometriniais rodikliais. Miškininkystė 2 (68): 44–53.
●● Aleinikovas M., Visalga G., Danielius M. 2014. Paprastosios eglės stiebo branduolio puvinio įtaka medienos tankio
ir stiprio savybėms. Miškininkystė 1 (75), 32–38.
●● Aleinikovas M. 2012. Mažų skersmenų pušies medienos pasiskirstymas į stiprio klases. Miškininkystė 2 (70): 35–42.
●● Aleinikovas M., Bagdžiūnaitė A., Baliuckas V., Bareika V., Gedminas A., Mikšys V., Ozolinčius R. 2012. Našių ir aukštos medienos kokybės beržynų atkūrimas ir formavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., p. 36–38.

Plėtojami ryšiai su Lietuvos ir užsienio šalių mokslų
ir studijų institucijomis, bei su Lietuvos ūkio subjektais,
įvairiomis asociacijomis.

The development of contact with Lithuanian and foreign research institutions, and with Lithuanian economic entities, and associations.

Moksliniai tyrimai vykdomis su Lietuvos ūkio subjektais
●● Paprastosios eglės (Picea abies. (L.) Karst.) vidinio puvinio įtakos medienos savybėms nustatymams.
●● Pramoninėse katilinėse realiai galimų naudoti miško
kirtimo atliekų kiekių nustatymo metodiniai pagrindai
ir šių kiekių įvertinimas.

Research project with economic entitites of Lithuanian
●● Estimation of the internal rot influence on Norwy
spruce (Picea abies (L.) Karst.) wood properties.
●● Methodological basis on estimation and assessment
of potential forest residues resurces to be used by industrial boilers.

