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VERMIKULITO GRANULĖS 

 
Vermikulito granulės  - labai lengva medžiaga, gaunama iš žėručio, kurio smulkinamo ir kaitinamo 

aukštoje temperatūroje tūris padidėja nuo 15 iki 20 kartų. 

 
Pav. 1. Vermikulitas - hidrožėručių grupės mineralas. 

 

Tipai pagal frakcijos dydį  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

Plačiausiai naudojamos 3 - 5 mm frakcijos dydžio 

Medium vermikulito granulės. 

 

5-8 mm = Large 

0-1 mm = Micro 

1-2 mm = Super Fine 

2-3 mm = Fine 

3-5 mm = Medium 
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Pav. 2. Perdangų termoizoliacija. 

 

Naudojamos sienų, stogų, grindų, fundamentų, palėpių, perdangų, rūsių termoizoliacijai, dūmtraukių 

izoliacijai, dėl geros garso izoliacijos naudojama gyvenamuosiuose ir pramoniniuose pastatuose, kino 

teatruose, specialiose laboratorijose. Apsaugo nuo pelėsių ir grybelių plėtimosi drėgnose patalpose.  

 
Pav. 3. Dūmtraukių termoizoliacija. 

 

Dūmtraukių renovacijai (užpildui) Skandinavijos šalyse plačiai naudojamos vermikulito granulės. Tai ideali 

medžiaga užpildui tarp lankstaus trisluoksnio plieninio gofro (atlaiko temperatūrą iki +1200°C), arba 

vienasienio nerūdijančio plieno skardos įdėklo.  

 

 
Pav. 3. Duonkepės (picos kepimo) krosnių įrengimas. 

 

Dėl informacijos trūkumo ir nežinojimo, Lietuvoje vermikulito granulės duonkepių (picos kepimo) krosnių 

viršutinio gaubto įrengimui naudojamos tik pavienių meistrų, kurie nebijo naujovių ir koja kojon bando 

žengti naudojantis šiuolaikinių technologijų pasiekimais. 

 
Pav. 4. 100 litrų pakuotė popieriniuose maišuose. 



Nusipirkote keletą 100 litrų talpos pakuočių ir nepanaudojote viso kiekio? Ne bėda. 

 
Pav. 5. Vermikulito granulių panaudojimas augalininkystėje, sodininkystėje. 

 

Nepanaudotos statyboje vermikulito granulės pravers šeimininkei. Vermikulitas puikiai pritaikomas 

sodininkystėje ir daržininkystėje. Jis suteikia dirvai purumo ir birumo, pagerina oro prieinamumą, taip 

išvengiama dirvos sulipimo, suslėgimo, prisiplojimo, sukietėjimo, paviršiaus plutos susidarymo; sugeria 

vandenį, maistingų medžiagų tirpalą palaipsniui atiduoda augalams. Dėl neutralaus pH, gali šiek tiek 

sumažinti dirvos rūgštingumą ir pristabdyti druskų kaupimąsi grunte. Apsaugo nuo pelkėjimo po ilgalaikio 

lietaus ar potvynio, taip pat sumažina samanų ir kitų drėgmę mėgstančių augalų atsiradimą. Pagerina dirvos 

struktūrą molingose ir vandens sulaikymą smėlingose dirvose. 

 

Daugiau... 

 

 19amžiaus pradžioje atrastas vermikulitas pramonėje 

pradėtas naudoti tik po 100metų. 

Birus, purus, lengvas, ilgaamžis, supakuotas 

popieriniuose 100 litrų talpos maišuose. Atsparus 

degimui (lydymosi temperatūra 1350°C), naudojimo 

temperatūra nuo - 260°C iki +1200°C, pasižymi 

šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis, puikios 

absorbcinės savybės - sugeria vandens iki 500% 

nuosavo svorio, tuo pačiu higroskopiškas  (t.y. silpnai 

sugeria drėgmę iš oro). Atsparus mikroorganizmų 

veiklai, nepūna, nesiveisia vabalai ir graužikai.  

                                                                                                  
Pav. 6. Atrastas XIX amžiaus pradžioje. 

 

Cheminės savybės: neutralus šarmų ir rūgščių poveikiui, ekologiškai švari ir sterili medžiaga, netoksiškas, 

nėra sudėtyje sunkiųjų metalų. 

 
Pav. 7. Absorbentas, naudojamas naftos produktų surinkimui. 

 

Priešgaisrinėje apsaugoje -  apsaugo iki 10val. metalinius ir medinius daiktus nuo galimo užsiliepsnojimo.. 

Grynas naudojamas plyšių užpildymui, taip pat kaip sudėtinė dalis statybiniams mišiniams. 

Maisto pramonėje - šaldymo kamerų izoliacijai, termosų izoliacijai, vandens filtravimui. 

Chemijos pramonėje ir ekologijoje - absorbentas, cheminių padarinių likvidavimui, nutekėjusių skysčių 

surinkimui, vandens šaltinių valymui, išsiliejusių naftos produktų surinkimui nuo kietų paviršių ir t.t. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

UAB „Židinių meistrai“ 

Būstinė: Vilniaus 14A, Grigiškės, 

LT-27101, Vilniaus miesto sav.     

Tel.: 868888695; Faksas: 8 5 2432743 

  

 Įm. kodas:181682645 

PVM k.: LT816826417 

Registracijos vieta:  

Čižiūnų k., Trakų raj. 

 

AB SEB bankas, Vilniaus fil. 

Banko kadas 70440 

Atsiskaitomoji sąskaita: 

LT297044060000975008 

 

El.p.: info@zidiniumeistrai.lt        

Http:www.zidiniumeistrai.lt 

Skype: zidiniumeistrai 

mailto:info@zidiniumeistrai.lt
http://www.zidiniumeistrai.lt/

