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ĮVADAS

Brangakmenių istorijoje jų įstatymo būdai vystėsi kartu su akmenų šlifavimu 
ir jų formų kaita.

Brangakmenio įtvirtinimas visų pirma sietinas su jo kuo gražesniu pa-
teikimu, atskleidimu visų savybių – spalvos, skaidrumo, blizgesio, dydžio. 
Šias savybes siekiama kuo ilgiau išsaugoti. Gerai įtvirtinus, didesnė galimybė 
nepamesti, apsaugoti nuo išorinių mechaninių pažeidimų – nubraižymo ar 
tiesiog brangakmenio suskilimo. Tai daugiausia nutinka žiedams ir apyran-
kėms. Nešiojant šiuos papuošalus, ranka užkliūva už įvairių paviršių ar tie-
siog ja trinktelima. Tokiais atvejais apie brangakmenį esantis metalas privalo 
jį, ypač labiau pažeidžiamas vietas, kaip rundistą, iš dalies apsaugoti. Ši prob-
lema aktualiausia, kai dirbama su ne tokiais kietais, kaip pagrindiniai bran-
gakmeniai (deimantas, safyras, rubinas) pusbrangiais akmenimis – opalais, 
turkiais, mūsų pamėgtu gintaru bei kitais sintetiniais ir natūraliais akmeni-
mis. Paviršiai, į kuriuos gali liestis, yra kietesni už juos.

Brangakmenio įstatymo būdą dažniausiai apsprendžia kuriamas 
papuošalas ir brangakmenio šlifavimo forma, juvelyrui tarsi „duodanti raktą“, 
kaip jį įtvirtinti, atsižvelgus ir į keliamus reikalavimus, ir į meninę estetiką. 
Tai kompleksinis pasirinkimas, reikalaujantis didelės juvelyro patirties ir su-
manumo, kaip konkrečiu atveju įtvirtinti brangakmenį, jį palikti sveiką, ne-
suskaldyti. Kartais tai tampa vienu pagrindinių iššūkių.
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I. BRANGAKMENIAI

Brangakmeniai – gamtoje randami mineralai, išsiskiriantys retumu ir grožiu, 
nuo neatmenamų laikų žmogų užburiantys paslaptingu švytėjimu, mirgėji-
mu, skleidžiama šiluma ir nesuprantama traukos jėga. Jie minimi visuose se-
niausiuose rašytiniuose šaltiniuose.

Daugelis brangakmenių yra taisyklingos kristalinės sandaros ir apibrėž-
tos cheminės sudėties. Tai lemia jų fizines ir chemines savybes. Tyrinėdami 
tokias mineralų savybes, kaip skalumas, kietumas, svoris, geologai gali nusta-
tyti, kaip mineralai susidarė, ir atskirti juos, skirstydami į grupes.

BRANGAKMENIŲ KLASIFIKAVIMAS

Remiantis Z. Macėnienės pateiktu klasifikatoriumi, mokomojoje priemo-
nėje „Juvelyrinės prekės“ brangakmeniai klasifikuojami pagal A. Fersmaną 
ir M. Bauerį.
1. Pirmoji grupė, kuri savo ruožtu skirstoma į klases: 

1.1 Pirmoji klasė – deimantas, rubinas, safyras, smaragdas, aleksandritas, 
(taurusis špinelis ir euklazas.)

1.2 Antroji klasė – topazas, akvamarinas, berilas, raudonasis turmalinas, 
almandinas, taurusis opalas, cirkonis ir kiti. 

1.3 Trečioji klasė – granatas, turkis, kalnų krištolas ir kiti.
2. Antroji grupė, kuriai priklauso apdailos akmenys, nelaikytini brangakme-

niais. 
3. Trečioji grupė – tai perlas, gintaras, koralas, perlamutras, dramblio kau-

las ir kiti.
Sintetiniai akmenys nepriskiriami prie brangakmenių. Jie gaunami 

sprogstamųjų dujų liepsnoje lydant įvairias miltelių pavidalo medžiagas, pri-
dedant metalų oksidų. Aušinant leidžiama susikristalizuoti. Sintetinių akme-
nų cheminė sudėtis, sandara, spalva ir kitos savybės tokios pat, kaip natūra-
lių, dėl to juos sunku atskirti nuo tikrųjų brangakmenių.

Natūralūs ir sintetiniai akmenys naudojami aukso, sidabro, platinos ir 
kitiems dirbiniams puošti. Gaminant juvelyrinius dirbinius dar naudojami 
stiklas, ragas, plastmasė. Stiklas – tai bespalvis ir spalvotas krištolas. Norint 
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padidinti stiklo blizgesį ir šviesos žaismą, jo apačia padengiama sidabro amal-
gama (pvz., Svarovskio kristalai). Meniniams mažos formos juvelyriniams 
dirbiniams gaminti naudojamas ragas, dramblio kaulas, jūrų vėplio iltys ir na-
minių gyvulių kaulai.

Juvelyrinė galanterija ir meniniai dirbiniai gaminami ir iš polistirolo, iš 
akrilato. Šios plastmasės chemiškai stabilios, dažomos įvairiomis spalvomis, 
yra lygaus švaraus paviršiaus ir imituoja brangakmenius: turkį, koralą, perlą 
bei kitus. Skiriasi lyginamąja mase ir kietumu.

BRANGAKMENIŲ SAVYBIŲ NUSTATYMAS:

1. makroskopiškai: 
– spalva. Fizikiniu požiūriu brangakmeniai skirstomi į bespalvius, spal-

votus, dažytus ir raibuliuojančius. 
– skaidrumas – akmuo praleidžia šviesą. Skirstome į skaidriuosius, pu-

siau skaidriuosius, peršviečiamuosius ir neperšviečiamuosius. 
– blizgesys atsiranda šviesai atsispindint ir išsisklaidant akmens pavir-

šiuje arba tuoj pat po juo. Skirstome į metalinį, pusiau metalinį, rie-
bališkąjį, perlamutrinį, šilkinį, deimantinį ir stiklišką spindesį arba 
blizgesį. 

– skalumas – tai mineralų savybė juos veikiant mechaniškai skilti tiks-
liai dėsningomis kryptimis. Pagal skalumą brangakmeniai skirstomi 
į idealiai skalius, labai skalius, skalius, nelabai skalius, neskalius ir vi-
siškai neskalius. 

– skirumas. Neskaliesiems brangakmeniams būdingas skirumas. Skirs-
tome į kriauklės formos, nelygų, trapų, kabliuko formos skirumą. 

– kristalų sistemos. Neapdirbtus, natūralius akmenis lengva makros-
kopiškai atskirti, nustačius jiems būdingą kristalų sistemą. Yra sep-
tynios kristalų sistemos. Tai triklininė, monoklininė, ortorombinė, 
tetragonalinė, heksagonalinė, trigonalinė ir kubinė.

2. paprastais instrumentais: 
– kietumas – tai akmens pasipriešinimas kitos medžiagos įsiskverbi-

mui. Matuojamas pagal Moso kietumo skalę. 
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– brėžimas – braukiant brangakmenį į neglazūruotą porceliano lentą 
susidaro smulkūs milteliai, kurių spalva informuoja apie brangakme-
nio savybes. 

– tankis – brangakmenio masės ir tūrio santykis. Atsižvelgiant į tai, 
kad kiekvieno mineralo tankis yra gana pastovus dydis, jis laikomas 
reikšmingu rodikliu atpažįstant brangųjį akmenį. 

– šviesos lūžio rodiklis – geras identifikavimo požymis, padeda tinka-
mai pasirinkti šlifavimą. 

– dvejopas lūžimas. Šviesai skverbiantis per mineralą dėl jos sąveikos su 
mineralų atomais gaunami įvairūs optiniai efektai, kaip sudvejintas 
vaizdas ir fluorescencija. 

– dispersija – tai reiškinys, kai per skaidrų šlifuotą akmenį pereina balta 
šviesa, spindulys išsklaidomas į atskiras spektro spalvas, kurioms bū-
dingi skirtingi lūžio rodikliai. 

– pleochroizmas (daugiaspalviškumas) – reiškinys, kai dvejopai lūžtan-
ti šviesa optinės ašies atžvilgiu skirtingai absorbuojama, ir matomos 
įvairios spalvos. Būna stiprus, ryškus ir silpnas pleochroizmas. 

– liuminescencija – medžiagos švytėjimas, atsirandantis veikiant įvairių 
rūšių energijai, švitinimui (pvz., nustatoma apšviečiant ultravioleti-
niais spinduliais).

Brangakmenių yra visose uolienose, bet didesnės jų sankaupos aptin-
kamos nuosėdinėse. Senovėje brangakmeniai buvo renkami nuo žemės 
paviršiaus, o išsivysčius technikai, atsirado požeminė jų gavyba. Prekyba 
brangakmeniais turi savo ypatybių, todėl nereikia stebėtis, kad jų kilmės 
vieta kartais laikoma paslaptyje arba nurodoma klaidingai. Informacija apie 
radimviečių turtus bei jų prieinamumą būna taip pat netiksli.

Brangakmeniai pagal kilmę:
– nuosėdos – apie 50 proc. pasaulinės gavybos. Tai deimantas, safyras, 

rubinas, špinelis, agatas, granatas, topazas, chrizoberilas, monacitas, 
žadeitas, berilas, koralai, gintaras, aragonitas, gipsas, kvarcas, turma-
linas, auksas, platina, alebastras, perlai. 

– pergamitai – apie 15 proc. pasaulinės gavybos. Tai korundas, špinelis, 
topazas, ortoklazas, kvarcas, smaragdas, berilas, cirkonis, monacitas, 
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amazonitas, apatitas, chrizoberilas, kuncitas, rubelitas, verdelitas, 
achroitas. 

– dūlėjimo zonos – apie 7 proc. pasaulinės gavybos. Tai azuritas, mala-
chitas, chrizoprazas, opalas, vivenitas, smitsonitas, turkis, chrizoko-
las, kupritas. 

– vulkanitai. Tai ametistas, citrinas, agatas, jaspis, chalcedonas, opalas, 
chrizolitas, obsidianas, safyras, aragonitas, kalcitas, kvarcas, sidabras, 
auksas, hematitas, piritas, nikelinas, topazas, apatitas. 

– magmatitai. Tai piropas, deimantas, safyras, platina, titanitas, nefeli-
nas, bronzitas. 

– metamorfitai ir metazomatitai. Tai granatas, andalūzitas, kianitas, 
kordieritas, vezuvianas, staurolitas, korundas, epidotas, nefritas, ska-
politas, žadeitas, serpentinas, rodonitas, smaragdas, berilas, chrizo-
berilas, jaspis.

BRANGAKMENIŲ APDIRBIMAS

Kai kurie brangakmeniai dėl kietumo jau nuo seniausių laikų buvo naudoja-
mi įrankiams gaminti, kiti, labai gražūs akmenys, – puošimui. Gana dažnai 
nedideli kiekiai labai vertingų akmenų negalėjo patenkinti paklausos, todėl 
buvo imtasi tobulinti mažesnės vertės akmenis. Jie buvo pagražinami optiškai 
(graviruojami, šlifuojami, gręžiami) arba suteikiama norima forma (skaldo-
mi, pjaustomi). Čia ir prasideda brangakmenių apdirbimo istorija. Jo rūšys ir 
būdai labiausiai priklausė nuo akmenų savybių, kokybės bei amatininkų tu-
rimos techninės įrangos. Rezultatas visuomet turėjo būti tas pats: pagražinti 
spalvą, pagerinti optines savybes bei formą, kad akmuo trauktų į save dėmesį. 
Šiais laikais naudojamos įvairios brangakmenių apdirbimo technikų kombi-
nacijos. Pasiekimų viršūne tapo akmenų šlifavimas, imitavęs kristalo paviršių 
ir tapęs rafinuotojo facetinio (briliantinio) šlifavimo pagrindu. Kiekvienai 
brangakmenių apdirbimo rūšiai – lenteliniam, kabošoniniam, facetiniam, 
būgniniam šlifavimui – pasirenkama vis kitos rūšies žaliava. Pvz., facetiniam 
šlifavimui ieškoma idealios žaliavos, be jokių nešvarumų, intarpų arba įtrū-
kimų, turinčios ryškią spalvą. Kabošonams tinka akmenys ir su įtrūkimais, 
tačiau jų spalva neturi būti nei per šviesi, nei per tamsi.



9

IDENTIFIKAVIMAS

Brangakmenių identifikavimo rūšys ir būdai turi tam tikrų ypatybių. Mes 
dažniausiai matome jau apdirbtos formos akmenis. Be to, jie dažnai įtaisyti į 
įvairiausius papuošalus, o, nepažeidžiant akmens ar papuošalo, neįmanoma 
pritaikyti keleto tradicinių identifikavimo metodų. Identifikavimas prasideda 
nuo makroskopinio testo, po to imamasi paprastų laboratorinių bandymų. 
Geri brangakmenių tyrimo rezultatai gaunami ir identifikavimui skirtais prie-
taisais (įvairiais testavimo instrumentais), kurių galima įsigyti parduotuvėse. 
Jeigu nepavyksta akmens identifikuoti paprastais metodais, būtina kreiptis 
į specialistą. Lietuvoje brangakmenių tyrimų ekspertizes atlieka ir kokybės 
sertifikatus išrašo Lietuvos prabavimo rūmų gemologijos ekspertas.

IMITACIJOS

Dėl didelės daugeliui nepasiekiamos brangakmenių kainos ir riboto jų kie-
kio buvo pradėta imituoti. Tam pirmiausia naudojami kiti gamtoje randami 
akmenys (arba jų kombinacijos – dubletai, tripletai) arba pamėgdžiojama 
(stiklas, glazūros, dirbtinės medžiagos). Vėliau pradėti naudoti sintetiniai 
achemiškai ir fiziškai panašūs akmenys (deimantas, špinelis, korundas, sma-
ragdas, cirkonis, kvarcas) arba iki šiol gamtoje nerasti junginiai (fianitas, fa-
bulitas).

PRIEŽIŪRA

Kiekvieną akmenį apdirbant, transportuojant ir ypač kasdien nešiojant  kaip 
papuošalą, reikia prižiūrėti priklausomai nuo brangakmenio cheminių bei fi-
zinių savybių. Gerai prižiūrint akmenys ilgai išlieka tvirti. Nepaisant branga-
kmenių priežiūros nurodymų, pastarieji gali keisti išvaizdą, kokybę, blogiau-
siu atveju gali sunykti pats akmuo. Brangakmeniams ypač pavojingi stiprūs 
smūgiai, nudėvėjimas ir ekstremalios sąlygos (karštis, šaltis, saulės spinduliai, 
aktyvūs chemikalai ir reagentai). Brangakmeniai valomi muilinu vandeniu, 
garais.
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DAŽNIAUSIAI ĮSTATOMI BRANGAKMENIAI:

Išskiriami tik skaidrūs, naudojami facetiniam šlifavimui

Akvamarinas
Akvamarinas yra berilo grupės akmuo (Be3 Al2Si6O18), jo spalva varijuo-

ja nuo blyškiai žydros iki žaliai žydros, vertingiausia yra giliai žydro vandens. 
Pavadinimas kilęs nuo lotyniško vandens – aqua marina – pavadinimo. 

Kietumas pagal Moso skalę 7,5-8.
Zodiako ženklas: Akvamarinas susijęs su Mėnuliu, tai kovo ir spalio 

akmuo. Akvamarinas taip pat yra Jaučio, Dvynių, Žuvų, Svarstyklių ir Avino 
ženklų akmuo.

Radimvietės: Brazilijoje, Kenijoje, Nigerijoje, Madagaskare, Zambijoje, 
Tanzanijoje. Šri Lankoje, Pakistane, Afganistane ir Rusijoje.

Aleksandritas
Aleksandritas (Al2BeO4) rastas Rusijoje, Urale. Tai labi vertinga chrizobe-

rilo atmaina, nuo seniausių laikų gaubiama legendų. Dienomis jis atrodo kaip 
smaragdas, o naktimis kaip violetinis ametistas. Būdingas katės akies efektas.

Kietumas pagal Moso skalę 8,5.
Radimvietės: Rusijoje, Zimbabvėje, Indijoje, PAR.

Ametistas
Tai silicio oksidas (SiO2), violetinė kvarco atmaina. Ametisto spalvos va-

rijuoja nuo blankiausiai alyvinės iki gilios purpurinės. Vertingiausias ame-
tistas yra gilaus vidutinio violetiškumo su rožiniais atspalviais. Kilminga 
violetinė spalva jau prieš tūkstančius metų padarė jį mėgstamą karalių bei 
aukštuomenės. Žodis „ametistas“ graikų kalba reiškia negirtas. 

Kietumas pagal Moso skalę 7.
Zodiako zenklas: Ametistas susijęs su Jupiteriu, Saturnu ir Neptūnu, tai 

yra tradicinis vasario bei Žuvų ženklo akmuo. Taip pat siūloma dovanoti ves-
tuvių 4, 6 ir 17-ųjų metinių progomis. Siejamas su vandens stichija, trečiadie-
niu ir skaičiumi 8.

Radimvietės: Brazilijoje, Urugvajuje, Bolivijoje, Argentinoje, Afrikos šalyse.
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Citrinas
Tai kvarcas, silicio dioksidas. Citrino pavadinimas kilo nuo prancūziško 

citrinų pavadinimo dėl geltonos spalvos. Spalva – viena labiausiai vertinamų 
jo savybių.

Kietumas pagal Moso skalę 7.
Zodiako ženklas: Citrinas susijęs su Saule ir Jupiteriu, tai tradicinis lap-

kričio akmuo. Citrinas taip pat yra Dvynių, Svarstyklių ir Mergelės ženklo 
akmuo, Rytų (vedų) astrologų priskiriamas Šauliams ir Žuvims. Siejamas su 
žemės elementu ir skaičiumi 6. Tinka dovanoti vestuvių 13-ųjų ir 17-ųjų me-
tinių progomis.

Daugiausiai randama Brazilijoje, taip pat Rusijoje, Madagaskare, Pran-
cūzijoje.

Dūminis kvarcas
Kvarcų grupės akmuo, silicio dioksidas. Susidaro granitinėse uolienose, 

veikiant silpnai gamtos radiacijai.
Kietumas pagal Moso skalę 7.
Zodiako zenklas: Dūminis kvarcas tinka įvairiems ženklams, labiausiai 

Svarstyklėms.
Radimvietės: Škotijoje, Šveicarijoje, Brazilijoje, JAV.

Granatai
Granatai – labai didelė mineralų – neosilikatų grupė. Pavadinimas „gra-

natas“ kilęs iš lotyniško žodžio granatus – grūdas.
Granatai dažniausiai būna įvairių raudonų atspalvių, tačiau gali būti visų 

spalvų – žalios, geltonos, juodos, bespalvių. 
Zodiako ženklas: Granatai susiję su Marsu, tai tradicinis sausio akmuo. 

Labiausiai tinka Skorpionams, Ožiaragiams ir Avinams.
Radimvietės: Čekijoje, JAV, Pietų Afrikoje, Brazilijoje, Škotijoje, Tanza-

nijoje, Rusijoje.

Peridotas (Olivinas, Chrizolitas)
Cheminė formulė (Mg, Fe)2SiO4. Spalva – geltonai žalia, alyvos žalumo, 

žaliai juoda, juodai ruda. Chrizolitais vadinami geltonesni akmenys, perido-
tais – žalesni.

Kietumas pagal Moso skalę 6,5-7. 
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Zodiako ženklas: Peridotas yra rugpjūčio bei Svarstyklių ženklo akmuo. 
Tinka dovanoti vestuvių 16-ųjų metinių proga. Svarstyklėms – zodiako akmuo 
ir gimimo akmuo, Liūtams – gimimo akmuo. Tinka Žuvims, Šauliams, Dvy-
niams, Avinams. Siejamas su trečiadieniu.

Radimvietės: JAV, Egipte, Kinijoje, Šri Lankoje bei Pakistane. Geriausios 
kokybės peridotas išgaunamas Birmoje ir Egipte, daugiausia – Arizonoje. 
Vienas iš nedaugelio pusbrangių akmenų, randamų meteorituose.

Rubinas
Rubinas – korundo šeimos brangakmenis, cheminė formulė Al2O3. Rau-

doną spalvą rubinas įgauna dėl chromo priemaišų. 
Kietumas pagal Moso skalę 9.
Zodiako ženklas: 
Rubinas susijęs su Marsu, tai tradicinis liepos akmuo. Priskiriamas Avi-

nams.
Radimvietės: Afganistane, Australijoje, Kambodžoje, Indijoje, Mianmare, 

Pakistane, Rusijoje, Tailande, JAV. Gražiausių rubinų tėvynė – buvusi Birma, 
Mianmaras.

Safyras
Safyras – korundo šeimos brangakmenis. Dažniausiai pasitaiko mėlynų 

safyrų, tačiau gali būti įvairių spalvų, tarp jų geltonų, žalių, baltų, bespalvių, 
rožinių, oranžinių, rudų ir violetinių. Vieni brangiausių – oranžinio atspalvio 
rausvi padparadžos safyrai.

Dėl juose esančių rutilo priemaišų jie gali turėti asterizmo efektą, kai ka-
bošonų (iš vienos ar dviejų pusių iškilai, be briaunų nušlifuotuose) safyruose 
matoma žvaigždės forma, dažniausiai šešių, bet gali būti ir dvylikos spindu-
lių. Kai kada safyrai gali turėti ir katės akies efektą. Intensyvi mėlyna safyrų 
spalva dažniausiai išgaunama kaitinant bespalvius ar blankius safyrus aukšto-
je temperatūroje. Toks apdirbimas pagerina akmens skaidrumą.

Kietumas pagal Moso skalę 9.
Zodiako ženklas: Safyras yra rugsėjo akmuo, taip pat Žuvų, Mergelės, Jau-

čio ir Šaulio ženklų akmuo. Jis gali būti dovanojamas vestuvių 5, 23 ir 45-ųjų 
metinių progomis.

Radimvietės: Afrikoje, Australijoje, Brazilijoje, Mianmare, Pakistane, 
JAV, Tailande.
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Smaragdas
Smaragdas – berilo šeimos akmuo. Cheminė formulė Be3Al2(SiO3)6. 

Smaragdui puikią spalvą suteikia chromo ir vanadžio priemaišos, esančios jo 
sudėtyje. Smaragdai yra ryškiai žali, žali su melsvu atspalviu ar žali su lengvu 
gelsvu atspalviu.

Kietumas pagal Moso skalę 7,5-8.
Zodiako ženklas: Smaragdai siejami su Venera. Tai gegužės akmuo. Tinka 

Jaučio, Dvynių ir Avino ženklams.
Radimvietės – Kolumbijoje, Zambijoje ir Brazilijoje, taip pat Australijoje, 

Indijoje, JAV, Pakistane, Indijoje.

Topazas
Silikatų grupės mineralas, cheminė formulė Al2SiO4(F,OH)2. Pavadini-

mas kilęs iš sanskrito ir reiškia ugnį. Topazų randama įvairių spalvų – raudo-
nos, oranžinės, persikų, rožinės, geltonos, aukso, rudos, būna jų permatomų. 
Natūraliai melsvas topazas dar kartais kaitinamas, kad būtų galima išgauti 
intensyvią žydrą spalvą.

Kietumas pagal Moso skalę 8.
Zodiako ženklas: Geltonasis (imperatorinis) topazas yra lapkritį, o žy-

drasis – gruodį gimusiųjų akmuo. Tinka dovanoti vestuvių 4, 19 ir 23-iųjų 
metinių progomis. Topazas asocijuojasi su Jupiterio planeta.

Radimvietės: Australijoje, Brazilijoje, Namibijoje, Nigerijoje, Pakistane ir 
Rusijoje.

Turmalinas
Pavadinimas kilęs iš sinhalų kalbos žodžio turmali – daugiaspalvis. Tur-

malinas išskirtinis brangakmenis, galintis pateikti didžiulę pasakiškų spalvų 
įvairovę, kartais net viename akmenyje. Mėlynasis turmalinas vadinamas 
indikolitu, raudonasis – rubelitu, žaliasis – verdelitu, geltonasis ar rudasis – 
dravitu, bespalvis – achroitu, juodasis – šerlu, daugiaspalvis – elbaitu, ryškios 
žalios ir turkio mėlynumo spalvos Paraibos neoniniai turmalinai. Jų randama 
tik Paraiboje, Brazilijoje. Turmalinus olandai į Europą pradėjo importuoti 
1703 m. iš Šri Lankos. Dėl elektrinių savybių naudojamas energijai perduoti 
ir tapo spiritistų akmeniu.

Kietumas pagal Moso skalę 7-7,5.
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Zodiako ženklas: Turmalinas susijęs su Saturnu, Venera ir Marsu. Tai 
Dvynių, Liūto ir Svarstyklių ženklų akmuo.

Radimvietės: Afrikoje, Brazilijoje, Madagaskare, Meksikoje ir JAV.

LABIAUSIAI PAPLITĘ BRANGAKMENIŲ PAKAITALAI

Kubik cirkonis, CZ (cubic zirconia), rusiškai – Фианит.
Cirkonio oksidas – ZrO2 bespalviai kristalai, lydosi 2715°C . Tai vienas 

labiausiai karščiui atsparių metalo oksidų. Dideli skaidrūs kubik cirkonio 
kristalai, stabilizuoti kitų metalų oksidų, kaip magnio, itrio, kalcio, cerio prie-
maišomis, dėl didelio lūžio rodiklio ir dispersijos juvelyrikoje naudojami kaip 
deimantų ar kitų brangakmenių imitacijos.

Kietumas pagal Moso skalę 7,5.

Moisanitas (Moissanite)
Tai retas Henri Moissan rastas mineralas, kurio cheminė formulė SiC. 

Vėliau ši medžiaga buvo susintetinta laboratorijoje ir pavadinta silicio karbi-
du (SiC). 

Moisanitas panašus į deimantą keletu svarbių aspektų: skaidrus ir kietas 
(9–9,5) pagal Moso skalę (deimantas – 10), lūžio rodiklis tarp 2,65 ir 2,69, 
aukštesnis nei deimanto (2,42). Jis yra lengvesnis (tankis 3,21 g/kub.cm), bet 
atsparesnis karščiui nei deimantas. Iki 1800°C temperatūros Moisanito nepa-
žeidžia. Iškart gali būti dedamas į vaškinį žiedą bei liejamas kartu su metalu 
prarasto vaško technika.

Deimantų testavimo prietaisai dažnai supainioja moissanite, bet jį galima 
atskirti ultravioletinėje šviesoje, nes skleidžia labai nežymią žalią ar geltoną 
fluorescenciją. 

Sintetinis korundas
Korundas – aliuminio oksidas, cheminė formulė Al2O3. Paprastai ko-

rundas yra bespalvis, tačiau įvairios priemaišos suteikia jam spalvą.
Jau 1903 m. Auguste Verneuil pagamino pirmuosius dirbtinius rubinus ly-

dant BaF2 ir Al2O3 su mažai chromo, esant per 2000°C temperatūros. Šis pro-
cesas leidžia gauti nepriekaištingų ir daug didesnių korundų nei randama gam-
toje. Dėl metodo paprastumo buvo pagaminta jų daug, tai sumažino kainą.

Kietumas pagal Moso skalę 9.
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II. DEIMANTAS

Pavadinimas kilęs iš graikiško žodžio adamas – nenugalimasis. Deimanto su-
dėtis – anglis (C). 

Tai kiečiausia žinoma medžiaga žemėje. Kietumas pagal Moso skalę 10. 
Labai spindi. Bespalvis, dažnai su gelsvu atspalviu. Rečiau dėl svetimų 

atomų priemaišų įgauna ryškių spalvų (tokie vadinami fancy diamonds). 
Būna bespalvių, pilkų, melsvų, švelniai rausvų, žalsvų, geltonų, rudų, kurie 
atrodo beveik juodi. Tik apie 20 procentų visų pasaulyje išgaunamų dei-
mantų tinka papuošalams gaminti. 

Zodiako ženklas: Deimantai susiję su Saule, tai balandžio akmuo. Dei-
mantas – gimusiųjų po Liūto ar Svarstyklių (pagal babiloniečius), Vėžio (pa-
gal graikus) arba Avino (pagal bizantiečius) ženklais akmuo.

Radimvietės: išgaunami daugiausia Australijoje, Kanadoje, Rusijoje, P. Af-
rikoje.

Apie deimantus sukurta daug legendų ir mitų – nuo deimantų slėnių, 
saugomų gyvačių, iki paslaptingųjų briliantų suteikiamų galių.

Rašytiniuose šaltiniuose deimantai pirmą kartą paminėti maždaug prieš 
3000 metų Indijoje, kur jie buvo vertinami dėl savo savybės išskaidyti šviesą.

Viduramžiais deimantai kurį laiką buvo naudojami medicinos tikslais. 
Taip ankstyvaisiais viduramžiais, naudodamasis deimantais, nesėkmingai 
bandė gydytis popiežius Klementas. Deimantų populiarumas viduramžiais 
augo ir dėl to, kad buvo rasta jų didelių, pvz., „Mėlynosios vilties“.

Vėlesniais amžiais daugiau dėmesio būdavo skiriama deimanto vertei nei 
jo mistinėms galioms. Siekdami apsaugoti kasyklas nuo vagysčių, jų savinin-
kai skleidė gandus, kad neapdirbti deimantai nuodingi.

Šiomis dienomis briliantai naudojami kaip brangakmeniai papuošalams 
arba kaip talismanai, turintys mistinių galių.
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TRADICINĖS BRILIANTŲ FORMOS:

Round – apvalus briliantas, kurį sudaro 57 arba 58 briaunos;
Oval – ovalo formos; 
Marquise – ovalo smailėjančiais galais formos. Karaliaus Liudviko XIV 
užsakymu sukurta forma markizei De Pompadur;
Pear – kriaušės formos; 
Emerald – stačiakampio formos; 
Princess – kvadrato formos; 
Radiant – kvadrato ar stačiakampio formos, nukirstais kampais; 
Asscher – aštuonkampio formos.
Sutinkami įmantrių formų briliantai:
Heart – širdelės formos;
Butterfly – drugelio formos;
21Cn – XXI amžiaus ir kt.

CHARAKTERISTIKOS

Yra keturi briliantų vertinimo kriterijai – 4 C („keturių C“) klasifikacija: Cut (iš-
pjovimas, šlifavimas), Clarity (švarumas), Color (spalva), Carat (svoris, karatai).

Kiekvienas akmuo lyginamas su etalonais ir gaunamas atitinkamas in-
deksas. Naudojamos įvairios matavimo sistemos, pvz., pagal Amerikoje pri-
imtą skalę brilianto spalva reiškiama raidėmis, pagal rusišką – skaičiais nuo 1 
iki 9. Kuo didesnis skaičius, tuo tamsesnis akmuo.

Išpjovimas
Išpjovimas tai charakteristika, apimanti brilianto proporcijas, briaunų ko-

kybę ir kt. Brilianto išpjovimo kokybė gana stipriai lemia, pavyzdžiui, blizgesį.
Briliantai gali būti išpjauti įvairių formų, priklauso tik nuo meistriškumo. 

Kiekviena forma sukurta, kad išryškintų tam tikrus brilianto bruožus. Optima-
lus briaunų skaičius – 57, bet, prieš pradėdamas šlifuoti, juvelyras briliantui turi 
suteikti geometriškai taisyklingą formą – apskritimo, ovalo, kriaušės. Šlifavi-
mo kokybė lemia, kaip akmuo žaižaruos. Apvalus labiausiai išryškina deiman-
to pranašumus, o stačiakampis ar ovalus sumažina atspindimos šviesos kiekį. 
Beje, apvalus briliantas 30–50 proc. brangesnis.
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Deimanto šlifavimo evoliucija iki brilianto

1, 2. Plokštė. Šis šlifavimo būdas naudotas iki 18 a. pradžios. Tai papras-
čiausias šlifavimo būdas – oktaedro formos kristalo viršus nuskeliamas ir su-
formuojama plokštė (angl. Table), o apačioje smaigalys nušlifuojamas gaunant 
apatinę plokštumėlę – koletę. Šonai apšlifuojami išlyginant. Deimantus skal-
dydavo, todėl pasitaikydavo, kad, stambius akmenis suskaldžius į smulkes-
nius, būdavo sugadinami itin dideli kristalai. 3,6. Rozetė. Šis šlifavimo būdas 
minimas nuo 17 a. pradžios. Pagrindinis jo bruožas – plokščia apačia leidžia 
įdėti akmenį į apsodą kaip kabošoną. Rozetė gali būti paprasta – tribriaunė, 
šešiabriaunė ar sudėtinga, kai iš centro išeinančių facečių skaičius dalomas 
iš 3. Gali būti sekli ar aukšta, apvali, ovalo ar kitos netaisyklingos formos. 4, 
7, 8. Senasis šlifavimo būdas. 18 a. atsirado naujas – 58 briaunų šlifavimo 
būdas. Pagrindinis bruožas – didelė matoma koletė, maža plokštė (angl. Ta-
ble), gilus pagrindas ir aukštas vainikas. Šis šlifavimo būdas akmeniui suteikia 
mažiau spindesio nei briliantinis šlifavimas, tačiau taip apšlifuotas deimantas 
labiau žaižaruoja. 5, 9, 10. Briliantas. 1919 metais Marselio Talkovskio atlikti 
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skaičiavimai briliantui suteikė tikslias proporcijas. Jis akivaizdžiai žemesnis, 
kontūras apvalus, o koletė mažesnė ar visai nematoma. Šis briaunavimo bū-
das akmeniui suteikia maksimalų spindesį.

Briliantinis šlifavimas ir proporcijos

Dar vadinamas apvalus 57-briaunis. Šis šlifavimo būdas buvo ištobulintas 
1919 metais M. Talkovskio. Dabar tai vienas populiariausių šlifavimo būdų, 
taikomas ne tik deimantams. Juo šlifuojami visi skaidrūs, kieti brangakme-
niai, sintetiniai akmenys, taipogi ir deimantų imitacijos, kaip kubinis cirkonis 
(CZ), moisonitas ir kt. Keičiantis proporcijoms, kinta ir akmens spindesys, 
spalva. 1. Idealios šlifuoto brilianto proporcijos. Vainikas turi būti lygus treč-
daliui pagrindo gylio. 2. Jei akmuo nušlifuotas per daug aukštas, šviesa at-
sispindi per šonus. Matysime tamsias tuštumas, netolygiai spindės, keičiasi 
spalva. Dažnai apačia paliekama didesnė, kad būtų didesnis akmens svoris, 
spalvotuose akmenyse – spalvos tamsumas. 3. Jei pagrindas per daug lėkštas, 

Nušlifuoto brangakmenio dalys

1

2

3
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šviesa nuteka per akmens apačią. Šviesa atsispindi silpniau, ir akmuo atrodo 
„kiauras“. Pagrindiniai akmenų briliantinio šlifavimo naudojami terminai 
nusako jų dalis. Žiūrint iš šono: viršutinė dalis – vainikas (angl. Crown), tada 
žiedas ar rundistas (angl. Girdle), apatinė dalis – pagrindas (angl. Pavilion) 
bei apačia – koletė (angl. Culet). Žiūrint iš viršaus, viršutinė plokštuma – 
plokštė (angl. Table) bei aplink einančios 32 briaunos, susidedančios iš 8 ai-
tvaro formos (angl. Bazel facets) ir 8 žvaigždinių briaunelių (angl. Star facets), 
bei viršutinis žiedas su 16 briaunų (angl. Upper girdle facets). Apatinė dalis 
susideda iš 24 briaunelių, skirstomų į 16 apatinių žiedo briaunų (angl. Lower 
gridle facets), ir pagrindo – 8 briaunelių (angl. Pavilion facets).

Briliantinio šlifavimo seka

1. Deimantai dažniausiai randami netaisyklingos okteadro – dvigubos pi-
ramidės formos. Jei viršūnė smaili, ji nupjaunama. 2. Toliau šlifuojant – sukant 
vieną deimantą apie kitą, suteikiama apvali, į vieną galą smailėjanti kūgio for-
ma. 3. Viršutinis vainikas nusklembiamas jau naudojant šlifavimo ratą. 4. Pra-
dedama daryti bazines briauneles. 5. 4 viršutinės ir 4 apatinės briaunos. Toliau 
pagal jas jau derinamos visos kitos. Šių briaunelių padarymas reikalauja didelės 
patirties, todėl jos ir vadinamos bazinėmis. 6. Toliau – kitų briaunelių šlifavi-
mas. 7. Užbaigimas. Briaunelės gali būti šlifuojamos ir poliruojamos vieną ar du 
kartus, priklausomai nuo to, kokio stambumo deimantinė pasta naudojama.
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Švarumas 
Beveik visi briliantai yra natūraliai įskilę, turi priemaišų, kurios blogina 

jo skaidrumą, tuo pačiu blizgesį. Pagrindinis brilianto kokybės kriterijus – jo 
švarumo laipsnis (dėmelių dydis), kuris nustatomas pagal specialią skalę. Jei 
adata pradurtume popieriaus lapą, o paskui skylę padalytume į 4 dalis, gau-
tume antruoju numeriu pažymėtą intarpo dydį. Kuo didesnis skaičius, tuo 
pastebimesnis defektas. Briliantų skaidrumas turi būti nustatytas naudojantis 
10 kartų didinančia lupa ar mikroskopu.

Aukščiausiosios briliantų tarybos (HRD) sprendimu briliantai pagal skai-
drumą klasifikuojami:

LC (angl. Loupe clean) – visiškai skaidrus briliantas. 
VVS1/VVS2 (angl. Very very slight included) – įskilimai, intarpai, oro 

burbuliukai matomi 10 kartų didinančia lupa ir tik patyrusio gemologo. 
VS1/VS2 (angl. Very slight included) – defektai matomi 10 kartų didinan-

čia lupa, plika akimi dar nepastebimi. 
SI1/SI2 (angl. Slight included) – defektus plika akimi gali pastebėti tik 

patyręs gemologas. 
P1/P2/P3 (angl. Pique, included) – aiškiai matomi defektai, juos gali pa-

stebėti kiekvienas. 
Esantys nešvarumai taipogi gali būti įvairūs pagal savo išsidėstyma, dydį, 

spalvą ir skaičių. Arčiau rundisto esantieji nešvarumai sunkiau pastebimi, o 
esantieji centre ir juodi – labiau.

Spalva
Brilianto spalva gali kisti nuo visiškai baltos iki geltonos arba rudos. Ran-

dama rausvų, melsvų akmenų. Tačiau labiausiai vertinami absoliučiai vaiskūs 
ir be jokių defektų brangakmeniai. Taip pat yra spalvotų deimantų (Fancy 
colour). M/Z nėra fancy colour deimantai, spalva per blanki, ir tai laikoma 
neigiama savybe.

Spalva graduojama naudojant abėcėlės raides nuo D iki Z:
D – EXC. WHITE+ (Tobulai baltas+) 
E – EXC. WHITE (Tobulai baltas) 
F – RARE WHITE+ (Labai baltas+) 
G – RARE WHITE (Labai baltas) 
H – WHITE (Baltas) 
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I/J – SLIGHTLY TINTED WHITE (Baltas su silpnu atspalviu) 
K/L – TINTED WHITE (Baltas su atspalviu) 
M/Z – TINTED COLOUR (Gelsvo atspalvio) 

Pateikiamas sutrumpintas spalvų žymėjimas iš pirmųjų anglų kalbos rai-
džių. Šis žymėjimas taikomas ir visiems kitiems skaidriesiems brangakme-
niams.

B mėlyna
BG mėlynai žalia
GB žaliai mėlyna
G žalia
GY žaliai geltona
YG geltonai žalia
Y geltona
YR geltonai raudona
RY raudonai geltona
R raudona
RP raudonai purpurinė
P purpurinė
PB purpuro mėlynumo
PR purpuro raudonumo
BP mėlynai purpurinė

Svoris
Deimantų, briliantų svoris matuojamas karatais (angl. Carat, santrumpa 

ct) (nemaišyti su aukso grynumu). Vienas karatas lygus 0,2 gramo. Pavadini-
mas kilęs iš saldžiosios ceratonijos (Ceratonia siliqua, angl. Carob) sėklų pa-
vadinimo. Senovėje šias sėklas naudojo kaip svarelius, o jų svoris būna labai 
artimas, vidutiniškai 0,2 g. 

Gamtinių deimantų dydis įvairus. Tarp tūkstančių mažyčių grūdelių pa-
sitaiko gana stambių kristalų, sveriančių šimtus ar net tūkstančius karatų. Di-
delių deimantų randama itin retai.

Kartais didelius deimantus tenka pjaustyti į daugiau dalių, taip gaunant 
mažesnius, bet geresnės kokybės briliantus (išgaunamas didesnis blizgesys ir 
skaidrumas).
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III. DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMI BRANGAKMENIŲ
 ĮSTATYMO BŪDAI

CENTRINIŲ BRANGAKMENIŲ ĮSTATYMAS 

1.  Apvadas arba uždaras kastas
Apie akmenį padaromas apvadėlis, kuris brangakmenio įtvirtinimo metu 

aplenkiamas ar apkalamas apie akmens rundistą išilgai viso perimetro. Tai tur-
būt pats seniausias ir patikimiausias būdas, tinkantis, ko gero, visoms branga-
kmenių šlifavimo formoms ir brangakmenių dydžiams. Iki šiol kaip pagrindinis 
įstatymo būdas naudotinas visiems kabošoninio šlifavimo brangakmeniams ir 
pusbrangiams akmenims. Yra daug apvado pagražinimo variantų, suteikiančių 
įvairiausių estetinių pavidalų.

Uždaras kastas

Čia parodyta seka tinka uždaram ar ant krapaniukų įstatomam brilian-
tinio šlifavimo akmeniui. 1. Išmatuojamas akmens diametras ir pasižymi-
ma, iki kurios dalies akmuo turėtų įsileisti. 2. Freza išfrezuojamas žiedelis. 3. 
Įleidžiamas ir išmatuojamas akmuo. Akmuo turi liestis tik viršutine pagrin-
do dalimi. Svarbu: jei liečiasi apačia, reikia ją frezuoti. 4. Apdildant kampu 
paruošiamas kastas akmeniui įstatyti. 5. Akmuo įtvirtinamas. Jei metalas 
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minkštesnis, galima užspausti ranka, jei storesnis ar kietesnis, užkalama. 
Metalas priglunda aukščiau rundisto. Svarbu, kad akmuo laikytųsi tolygiai iš 
visų šonų – kitaip skils. Užkalant saugoti nuo tiesioginio smūgio į akmenį.

Kabošonų tipai, jų formos
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Tai vienas seniausių šlifavimo būdų, tinkančių skaidriems ir neskaidriems 
brangakmeniams bei pusbrangiams akmenims ar juvelyrikoje naudojamoms 
medžiagoms. Dizaineriams suteikia didelę formų ir medžiagų laisvę. Svarbu 
žinoti, kad kabošoniniam šlifavimui naudojama prastesnė nei briaunuotiems 
brangakmeniams žaliava, ir jų kaina pagal svorį yra žemesnė. Jie dažnai sve-
riami gramais (g) ne karatais (ct).

Kabošonų įtvirtinimo būdai

1. Apvadėlis ar uždaras kastas. Tai dažniausiai naudojamas kabošonų 
įtvirtinimo būdas, tinkantis visoms formoms. Kraštelis prispaudžiamas ar 
užlenkiamas prie pat akmens, apdildomas ir nublizginamas. 2. Paaukštintas 
kraštelis. Akmuo pakeliamas aukščiau. Sukuriamas didesnio akmens įspūdis. 
3. Apvadėlis išdalomas segmentais. Atlieka dekoratyvinę funkciją, lengviau 
prispausti metalą prie akmens. 4. Lapeliai ar trikampiukai. Kai aukštesnis 
apvadėlis išdildomas paapvalintais trikampiais. Archajiškesnis kabošonų 
įtvirtinimo būdas leidžia greitai įtvirtinti ir didelius akmenis. Svarbu gerai 
prispausti viršūnėles, nes jos gali kliūti ir greitai atsilenkti. 5. Paaukštintas 
kraštelis su dekoru – skylutėmis iš šonų. Sukuria didesnio akmens įspūdį, 
akmuo gauna daugiau šviesos ir atrodo lengvesnis. 7. Kai akmuo įleidžiamas 
iš apačios. Naudojamas įstatant akmenis į pūstus poliruotus paviršius. Reika-
lauja didelio tikslumo, kad nesimatytų tarpelio tarp akmens ir metalo. 8. Ne-
matomas apspaudimas. Dažniausiai akmuo įleidžiamas į metalą, ir kraštelis 
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apkalamas taip, kad neliktų išorinės briaunelės, o akmuo atrodytų išaugęs iš 
metalo. Svarbu: apdirbant metalą apie akmenį jo nepažeisti. Švitrinis popie-
rius gali pažeisti visus akmenis, išskyrus deimantus.

Privalumai ir trūkumai. Naudojant šį įstatymo būdą gerai apsaugomos 
visos akmens kraštinės – uždengiamas rundistas, jei yra kampai. Pagrindi-
nis trūkumas tas, kad dalis akmens pasislepia po apvadėliu, ir brangakmenis 
atrodo mažesnis. Tai aktualiausia nedideliems brangakmeniams. Be to, jei 
akmuo skaidrus ir šiek tiek tamsesnis, mažiau praleidžia šviesos, gali atrodyti 
per tamsus ar mažiau blizgėti. Iškyla problema ir įtvirtinti kelis brangakme-
nius vieną šalia kito. Sunkumų juvelyrui sudaro didelis apdirbamo metalo 
paviršius – sugaištama daug brangaus laiko. Akmuo remiasi visu perimetru, 
ir reikia labai tiksliai padaryti apvadą nuo paprasčiausio apvalaus iki sudėtin-
gos formos, pvz., briaunuoti kvadratinio, smaragdinio ir trilijoninio šlifavimo 
brangakmenius. Užlenkiant/užkalant ir vėliau šlifuojant metalą, esantį aukš-
čiau brangakmenio briaunelės, didėja galimybė pažeisti akmenį.

2.  Pusiau uždaras
Kai apvadas ne visai apima brangakmenį, bet jį laiko už kampų ar kelių 

pusių, taip apsaugodamas labiausiai pažeidžiamas vietas. Tai tarsi tarpinis va-
riantas tarp tvirtinimo ant „kojyčių“ ar kitaip vadinamų grifų.

Tvirtinant šiuo būdu išsprendžiama nemažai problemų, būdingų už-
daram kastui, ir, jei sumaniai atlikta, brangakmenio saugumas nenukenčia. 
Padidėja matomas brangakmenio paviršius, brangakmenis gauna daugiau 
šviesos, juvelyrui sumažėja apie brangakmenį apdirbamo metalo paviršius, 
galima kelis akmenis statyti vieną šalia kito. Pagrindinis trūkumas briaunuo-
tuose brangakmeniuose tai, kad matosi rundistas ir lieka neapsaugotas nuo 
mechaninių poveikių. Šis būdas dažniausiai nebetinka kabošoninio šlifavimo 
akmenims, nes matosi apačia ar kraštas.

3.  Grifai arba ant „kojyčių“
Kai akmuo laikosi pakeltas ant metalo „kojyčių“, ir šviesa pasiekia iš visų 

šonų. Dažniausiai sutinkami kastai, turintys keturias, šešias ar daugiau „kojy-
čių“, kurios užlenkiamos ant akmens. Taip sukuriami vadinamieji kabliukai. 
Šiuo metu tai bene dažniausiai pavieniams briaunuotiems/briliantinio šlifa-
vimo akmenims naudojamas įstatymo būdas serijinėje gamyboje. Labiausiai 
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tinka lengviems, ažūriniams papuošalams. Priklausomai nuo akmens dydžio, 
„kojyčių“ skaičius gali kisti. Keičiasi ir jų forma, ilgis, apatinė, bazinė dalys. 
Yra daug kastų pavadinimų, kurie keičiasi priklausomai nuo šalies, kur paga-
mintas papuošalas. Pagrindinis privalumas – akmuo maksimaliai matomas, 
gražiai spindi, nes gauna daug šviesos, kartais atrodo netgi didesnis nei yra. 
Lenvgai įstatomi serijiniu būdu, paruošiant kastus vos baigus lieti. Galima 
pasirinkti įstatomo akmens aukštį. Kitas privalumas – akmenų dydis gali 
nežymiai keistis, įstatyti į tokio pat dydžio kastą, jie atrodys labai panašiai. 
Pagrindinis trūkumas – akmens saugumas. Akmenį laikančios „kojytės“ grei-
čiau nudyla, be to, „kojytė“ gali užkliūti už audinio ar plaukų ir atsilenkti, 
tada akmuo ima klibėti ir iškrenta.

4.  Kiti įtvirtinimo būdai
Plačiai paplitęs būdas apvalius brangakmenius įtvirtinti tarp dviejų plokš-

tumų. Stambesniems gali būti taikomi smulkesniųjų įtvirtinimo būdai bei 
atvirkščiai. Galimos įvairios šių dviejų tipų modifikacijos, priklausomai nuo 
sukurto modelio ir norimo rezultato.

IV. BRANGAKMENIŲ ĮSTATYMAS RĖŽTUKAIS

Šioje motodinėje medžiagoje plačiau nagrinėjami įvairūs apvalių, briaunuotų/
briliantinio šlifavimo brangakmenių įstatymo būdai. Kadangi kiekvienas juve-
lyras dirbdamas randa vis ką nors naujo ir prisitaiko sau, tai toliau pateikti tech-
niniai subtilumai turėtų būti traktuojami kaip galimas pavyzdys ir vienas gali-
mų būdų, kurį, manau, tie, kurie dirbsite šioje srityje, susikursite. Čia pateikti 
brangakmenių įstatymo būdai – daugiametė Italijos juvelyrų patirtis. Daugiau-
sia remiamasi Leonardo Chilleri, 2004 metais pripažinto geriausiu Florencijos 
meistru, patirtimi bei Chilleri juvelyrų šeimos kelių kartų dirbtuvių praktika. 
Šios medžiagos autorius ten stažavosi ir dirbo trejus metus. Būdai, kuriuos ap-
tarsime, daugiausia skirti vienetiniams, išskirtiniams juvelyriniams dirbiniams, 
bet ne serijinei gamybai (keli serijinio įstatymo būdai bus apžvelgti atskirai). 
Mano manymu, tai turėtų būti ir estetinis atspirties taškas, gražus pavyzdys sie-
kiant spartesnio atlikimo bei naujų technologijų pritaikymo.
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Leonardo Chilleri dirbtuvės

Darijus Leo dirbtuvėse
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Žiedas „Pink“, D. Gerlikas

Segė „Drugelis“, L. Chilleri

Segė „Krepšelis“, L. Chilleri



29

BRANGAKMENIAMS ĮSTATYTI REIKALINGI ĮRANKIAI:

a)  rėžtukų komplektas; Rėžtukai (šticheliai), naudojami brangakmeniams įsta-
tyti, gali būti skirtingi, priklausomai nuo įstatymo būdo ir brangakmenių 
dydžio. Pradiniam darbui užtenka keturių: dviejų puslenkčių – plonesnio, 
skirto užtvirtinti mažus, iki 1,75 mm, brangakmenius, ir platesnio, skirto 
stambesniems. Plotis lemia, kiek metalo bus pastumta užspaudžiant akme-
nį. Įtvirtinant didesnius brangakmenius, pvz., 3-5 mm, rėžtuku metalas 
stumiamas iš daug giliau, pasipriešinimas didesnis, ir reikia nemažai fizinės 
jėgos. Pasipriešinimas didėja ir dirbant su kietesniais metalais, kaip baltasis 
auksas, titanas.
Kiti du – smailūs rėžtukai (dar vadinami peiliais). Jie irgi imami skir-
tingi – vienas siauresnis, kitas platesnis (rėžtuko pjūvis – nuo smailaus 
darbinio taško – aukštyn, platyn).
Jais daugiausia atliekamos įvairios operacijos, todėl dažnai galandami ir 
greit nusidėvi. Todėl šių rėžtukų reikėtų turėti daugiau.
Naudojami ir įvairių pločių plokšti rėžtukai (darbinė dalis plokščia). Jais 
dirbama įstatant akmenis „valencijietišku“ būdu – naudojant akmeniui 
užstumti, kontūrui ir kampams aplyginti, nublizginti.

b)  galandymo akmuo; Rėžtukų galandymo akmuo stačiakampis, padedamas 
ant stalo, rekomenduojamas – „Norton oil stone“. Gali būti naudojami ir 
deimantiniai šlifavimo diskai.

c)  didinamasis stiklas; Brangakmenių įstatyme ir gemologijoje priimta nau-
doti x10 triplex didinamąjį stiklą. Gali būti naudojami ir specialūs akiniai 
bei mikroskopas.

d)  akmenų stūmiklis; Skirtas paspausti briaunuotą brangakmenį, dažniau-
siai būna varinis ar žalvarinis, smulkiems deimantams – plieninis.

e)  stampiklis(koronaizeris); Skirtas paskutinį kartą užtvirtinti brangakmenį 
ir suformuoti burbuliuką. Būna įvairių dydžių.

f)  laikiklis plokštelei; Ant medinio koto prilipdyta šelako masė, į kurią pašil-
džius įtvirtinamas papuošalas.

g)  spiritinė ar dujinė lemputė; Skirta šelakui atšildyti, suminkštinti, kad būtų 
galima įdėti ir išimti papuošalą ar jo dalį.
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PRATIMAI RĖŽTUKU ANT METALO PLOKŠTELĖS:

a)  taisyklingai paimti rėžtuką į ranką ir saugiai laikyti abiejų rankų pirštus;
b) rėžtuku išgraviruoti tiesią ir švarią liniją;
c) galąsti rėžtuką;
d) giliai išgraviruoti ir išblizginti liniją;
e)  išgraviruoti kvadratėlį bei lenktą liniją, atlikti kitus pratimus ant plokš-

telės;
f) įtvirtinti brangakmenius naudojant užapvalintą rėžtuką.

Šie pratimai būtini pratinti ranką taisyklingai laikyti rėžtuką ir pradėti 
dirbti juo. Iš pradžių daug greičiau pavargstama, nusitrina pirštai ir delnas. 
Palaipsniui rėžtukas „prilimpa prie delno“, atsiranda daugiau jėgos. Linijos 
tampa tikslesnės, darbas sekasi daug greičiau.Vėliau pajutus metalo paslan-
kumą nebe taip bijoma, kad brangakmenis suskils ar rėžtukas nuslys pro šalį. 
Tiesą sakant, daugeliui pradedančiųjų juvelyrų brangakmeniai suskyla – ir ne 
vienas, tad geriau, kol įgysite patirties, pabandyti dirbti su nebrangiais, kad 
patirtumėte kuo mažiau finansinių nuostolių.

PRATIMAI ANT METALO PLOKŠTELĖS ĮSTATANT CIRKONIUS:

a) kvadratėliu; Kai briliantinio šlifavimo brangakmenis įtvirtinams iš ketu-
rių kampų ir apvalant metalą apie akmenį išgraviruojamas taisyklingas 
kvadratas stačiais kampais.

b) žvaigždute; Kai briliantinio šlifavimo brangakmenis įtvirtinams iš trijų ar 
keturių pusių ir sukuriami spinduliukai – keturi, šeši, aštuoni.

c) adatėlėmis; Kai briaunuotas brangakmenis įtvirtinamas aukščiau rundis-
to iš šono rėžtuku sukuriant nedideles atraižėles (adatėles), kurios dažnai 
lieka nematomos.

d)  linijiniu būdu; Kai du ar daugiau briliantinio šlifavimo brangakmenių 
įtvirtinami vienoje linijoje vienas prie kito. Galimi keli sprendimo būdai, 
kai akmenukai toliau nutolę vienas nuo kito ir kai vienas prie kito.

e) pave; Kai daug brangakmenių sustatoma linijomis vieną prie kito ir susi-
daro vientiso blizgančio paviršiaus įspūdis.
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f) senoviniu būdu; Kai akmenukai įtvirtinami linijomis, bet metalas aplink 
akmenį „numetamas“ sukuriant kabliukus.

g) rusiškuoju; Kai brangakmeniai įtvirtinami rėžtukais užspaudžiant nedaug 
metalo ir vėliau sukuriami burbuliukai aplink.

h) valencijietišku (pramoninis); Kai išliejamos mažos „kojytės“ arba jos su-
formuojamos graviruojant rėžtuku bei stampikliu (koronaizeriu), meta-
las užstumiamas ant akmens.

Prieš pradedant įstatyti brangakmenius į baigtus papuošalus, pabando-
ma į 1mm storio vario ar žalvario plokštelę įstatyti cirkonius – kaip seksis? 
Pradedant nuo nesudėtingų būdų, mėginami vis sudėtingesni, siekiant kuo 
geresnio rezultato: kad visi akmenukai būtų įtvirtinti viename aukštyje, o vir-
šūnėlės būtų vienoje plokštumoje. Aplink akmenis metalas turi būti švariai 
išpjautas, neatsišerpetojęs. Linijos tiesios ir blizgančios, kampai tikslūs.

ĮSTATANT BRANGAKMENIUS KYLANTYS
SUNKUMAI IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI:

a) brangakmenio ištiesinimas, galimi jo skilimo būdai; Briliantinio šlifavimo 
akmenims silpniausia vieta – rundistas. Dažniausiai įskyla, jei liečiasi du 
akmenys. Jei brangakmenis kreivai įstrigo, norint ištiesinti, geriausia ban-
dyti jį ištraukti plastilinu ar ultragarsu. Spaudžiant iš viršaus reikia patai-
kyti į nušlifuotą facetę, nes briaunelės skyla greičiau. Įvairūs pataisymai 
galimi dedant sintetinius akmenis ar deimantus, bet geriau jų vengti tvirti-
nant skalesnius, kaip peridotas, citrinas, ametistas, topazas ar smaragdas.

b) papuošalo poliravimas; Poliruojant papuošalą ar apie įstatytą brangakme-
nį aplyginant metalą reikia būti labai atsargiems, nes tik deimantas nebijo 
švitrinio popieriaus, kiti gali būti lengvai apibraižomi. Dildant dilde ven-
kite tiesiogiai perbraukti per brangakmenį, nes gali aptrupėti briaunelės, 
netgi deimanto. Poliruojant magnetiniame poliratoriuje apsidėvi skales-
nių brangakmenių briaunelės, tai geriau daryti prieš statant akmenis. Bai-
giamasis poliravimas įstačius brangakmenius patartinas gumytėmis ar 
poliravimo šepečiais. Poliruoti šepečiais geriausia tik minkštesniuosius, 
kaip opalai, stiklas, turkis, gintaras. Dirbant patartina būti ypač atidiems 
ir tiesiog stengtis nekliudyti jų.



32

c) brangakmenio atstatymas jam iškritus, taisymas; Taisymas visada reika-
lauja didelio atidumo ir patirties, ne išimtis ir iškritusių brangakmenių 
atstatymas į savo vietą. Dažniausiai priežastis būna aiškiai matoma – nu-
lūžo „kojytė“ ar pan. Jeigu galima išsiversti be litavimo, reikia rasti kom-
promisą – atstumti metalo iš šalia esančio akmens ar įtvirtinti juos kartu. 
Kai kuriais atvejais užtenka tiesiog įstatyti akmenį į vietą, supratus, per 
kurį šoną iškrito, ir iš priešingos pusės spustelėti rėžtuku ar stampikliu.

e) brangakmenių išėmimas. Smulkūs brangakmeniai dažniausiai išimami 
spaudžiant iš apačios į kūgio šoną, ne į smaigalį. Didesniuosius geriau 
išimti perpjaunant kastą.

Linijinis florentietiškas. Apyrankė, D. Gerlikas

Linijinis florentietiškas.
Auskarai su topazais, L.Chilleri
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LINIJINIS FLORENTIETIŠKAS

Tai kai viena linija sustatomi nedideli akmenukai. Priklausomai nuo reikia-
mos sukurti juostelės, brangakmenių dydžiai gali kisti, tai yra juostelė gali 
platėti ir vėl siaurėti arba būti tolygi. Šiuo būdu pasiruošiama plokštuma (mi-
nimalų metalo storį lemia statomų akmenukų dydis ir rundisto aukštis. Pvz., 
deimantams, turintiems ploną rundistą, užtenka metalo storio 2/3 deimanto 
aukščio, smaigalys šiuo atveju išsikiš kitoje metalo pusėje), į kurią bus statomi 
brangakmeniai. Išgręžiamos skylutės pagal reikiamus statyti brangakmenius 
ir turimą juostelės plotį, paliekant apie pusės akmens diametro tarpus (jie 
tarp akmenų gali nežymiai kisti pagal poreikį). Apvaliąja freza padidinus sky-
lutę iki reikiamo dydžio, pasiėmus brangakmenį kontroliuojamas jos gylis, 
kad akmenukas tampriau įkristų. Metalo ir brangakmenio viršūnėlės aukš-
tis turi maždaug sutapti. Įsitikinus, kad šiam akmenukui konusinė skylutė 
tinka, variniu spaustuku brangakmenis nežymiai įspaudžiamas, kad neklibė-
tų. Tada puslenkčiu šticheliu užspaudžiamas metalas: pradedama silpniau iš 
vieno šono, paskui iš priešingo, vėliau kartojama iš kitų šonų, kad užstumta 
būtų iš keturių pusių. Įsitikinus, jog akmenukas nepakrypo, procesas kartoja-
mas dar kartą, visiškai užspaudžiant metalą apie akmenį ir sukuriant metalo 
kauburėlius aukščiau rundisto iš keturių pusių. Tada dedamas kitas akmuo. 
Taip sutvirtinami visi šiai juostelei skirti akmenys. Vėliau, rėžtuką pasikeitus 
raižikliu, išpjaunamas griovelis šalia akmenukų rėžiant kelis kartus, kad ne-
liktų metalo iš šono šalia akmens. Kartojama iš kitos pusės ir galų. Tada rėž-
tuku išraižomas metalas, esantis tarp akmenukų, ir taip sukuriamos penkios 
viršūnėlės, kurios vėliau koronaizeriu/stampikliu užspaudžiamos, sukuriant 
burbuliuką ir prispaudžiant metalą prie akmens bei visiškai įtvirtinant akme-
nį. Apvalius metalą iš visų pusių ir sutvarkius kampus, baigiama nublizgintu 
rėžtuku, kad apie akmenį esantis metalas atspindėtų kuo daugiau šviesos.
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Linijinis florentietiškas

4  1 

2  3 

 2      1

3       4

 2      1

3       4

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.



35

1. Išsidėstant briliantinio šlifavimo akmenis tiesiai ant metalo aukštyn 
apačia, pasižymimi atstumai tarp ašių. Jei akmenukai vienodi, tai patogiau-
sia daryti skriestuvu – žymekliu. 2. Pažymėjus atstumus, centre įmušama ar 
įfrezuojama duobutė grąžteliui. Vėliau pragręžiamos skylutės kiaurai metalą, 
kad įstatomi akmenukai gautų šviesos iš apačios ir būtų lengviau išvalomi. 
3. Apvaliąja freza skylutė padidinama iki akmenuko diametro. 4. Po vieną 
akmenuką matuojant leidžiama jiems įlįsti į duobutę ir užtvirtinama. Smul-
kesnius akmenukus rekomenduojama įleisti sulig viršum, lygumą tikrinti 
pagal metalo paviršių. Ant lenkto paviršiaus akmenukai pakrypsta kartu su 
metalo plokštuma. Akmenukai įtvirtinami iš keturių pusių puslenkčiu rėž-
tuku – šticheliu (toliau rėžtuku) – metalą pastumiant link akmens. 5. Įtvir-
tinus visus akmenukus „apeinama“ rėžtuku - peiliu pagal visą diametrą, su-
teikiant norimą formą. Metalą prie pat akmenukų rekomenduojama išvalyti 
rėžtuku, liečiant juo akmens žiedą – rundistą, kad jis gautų daugiau šviesos. 
6. Padarius griovelį aplink, įstrižai kryželiu išvalomas metalas, esantis tarp 
akmenukų, per vidurį sukuriant viršūnėlę, kitaip tariant, penktąjį burbuliu-
ką. 7. Atsiradusios viršūnėlės, laikančios akmenukus, per vidurį užapvalina-
mos stampikliu – koronaizeriu. Tai baigiamasis akmenukų užtvirtinimas, kad 
metalas nebūtų atšokęs nuo akmens, nekliūtų. 8. Baigiant blizgančiu rėžtuku 
„apeinama“ aplink. Išvalomi kampai. 

Linijinis, galų užbaigimai

1. Tiesus užkirtimas

2. Siaurėjantis į tašką

3. Kregždės uodega

1. Tiesus užkirtimas

2. Siaurėjantis į tašką

3. Kregždės uodega

1. Tiesus užkirtimas

2. Siaurėjantis į tašką

3. Kregždės uodega

1. Tiesus užkirtimas

2. Siaurėjantis į tašką

3. Kregždės uodega
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Galimos nedidelės variacijos. Užbaigiama juostelė, jei ji siaurėja, gali 
sueiti į vieną liniją. Kitas variantas: sukuriami du išpjovimai, taip vadinama 
„kregždės uodega“. Statant didesnio diametro akmenukus (2,3 mm ir dides-
nius) galima smulkiau suraižyti sukuriant 8 viršūnėles.

Apžvelgiami trys pagrindiniai juostelės užbaigimai. Galimos įvai-
rios variacijos, kurios pasirenkamos priklausomai nuo kuriamo papuošalo 
piešinio.1.Tiesus užkirtimas, kai apvadėlis „apeina“ įstatytus akmenis (nau-
dojamas dažniausiai ir tinka beveik visiems įstatymo būdams, išskyrus seno-
vinį). 2. Siaurėjantis į tašką. Naudojamas, kai linija su akmenukais susiaurėja 
ir išnyksta. Pagal papuošalo formą gali eiti tiesiai, puslankiu, pakartojant pa-
puošalo piešinį. Pačiame smaigalyje akmenukai nebestatomi, bet juos imi-
tuoja burbuliukai, sukurti iš metalo. 3. „Kregždės uodega“. Tai tarpinis vari-
antas tarp pirmų dviejų. Naudojamas, kai norima pratęsti liniją, kuri baigiasi 
didesniais akmenukais, ar tiesiog papuošalo dalis užsilenkia ir nebesimato, 
bet norima sudaryti tęstinumo įspūdį.

LINIJINIS KVADRATUKAIS

Šis įstatatymo būdas kiek artimesnis pramoniniam ir naudojamas tiksles-
nėms, vienodo dydžio akmenukų juostelėms, dažnai laikrodžių apvadėliams 
ir kt. Šiuo būdu statant akmenukus skylutės išgręžiamos tiksliai vienodu ats-
tumu, paliekant mažą tarpelį tarp akmenukų (svarbu tiksliai apskaičiuoti ats-
tumus, kad akmenukai neužliptų vienas ant kito ar nebūtų didelių metalo 
tarpų). Akmenukai sutvirtinami iš keturių pusių ir tarpe prarėžiama juostelė 

tarsi ji susidėtų iš daug kvadratukų. 
Būtina paisyti kvadrato geometrijos, 
kad neitų įstrižai į vieną ar kitą pusę. 
Baigiant sutvirtinama stampikliu ir 
apvaloma blizgančiu šticheliu.

Galimos variacijos. Šiuo būdu sta-
tant galima varijuoti linija, ją laužyti 
dėliojant akmenukus kaip kaladėles, 
pvz., padarant kvadratą ar pertrau-
kiant liniją, sukuriant punktyrus ir t. t.

Žiedas su centriniu akmeniu ir linijiniu 
apvadu, numetimais, Darijus Gerlikas



37

Linijinis kvadratukais

1. Ant įstatomo metalo paviršiaus išsidėsčius akmenukus, tiksliai išma-
tuojami atstumai tarp jų – šiuo atveju turi būti šiek tiek didesni nei akme-
nukų diametras. 2. Pasižymėjus duobutes, pragręžiamos skylutės kiaurai. 
Apvaliąja freza vieta akmenukams didinama palaipsniui, pradedant nuo 
centrinės dalies. 3. Išvalomas tarp skylučių, arčiau jų centrų esantis metalas. 
Pamatuojamas kiekvienas akmenukas atskirai, pradedant centrine dalimi 
ir baigiant kraštais. Puslenkčiu rėžtuku sutvirtinami akmenukai iš keturių 
pusių. 4. Įtvirtinus visus, peiliu išvalomas metalas aplink, sukuriant kvadra-
tėlius. Išvalant metalą tarp akmenukų svarbu sekti kvadrato geometriją, kad 
nesusidarytų rombas. Baigiant „praeinama“ per viršūnėles stampikliu bei 
graviruojama blizgančiu rėžtuku.
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LINIJINIS SENOVINIS SU NUMETIMAIS

Šis būdas daugiausia naudojamas, kai akmenukai statomi į iškilusią juostelę ar 
puslenktį žiedo profilį. Statant į iškilią juostelę šį būdą renkamasi, kai nebėra 
vietos padaryti grioveliui apvadui, nes akmenukai maksimaliai dideli, briau-
nelės suapvalėja. Taip pat į puslenktį ar apvalų profilį, kai nebenorima daryti 
apvadėlio ir norima pabrėžti lenktą profilį. Įtvirtinant akmenukus iš keturių 
pusių, jie įsodinami kiek giliau, kad akmens rundistas nekyšotų iš metalo, o 
metalas sutvirtinti imamas šiek tiek daugiau nuo centrinės aukštesnės dalies. 
Įtvirtinant akmenukus būtina atkreipti dėmesį į jų viršūnėlių kryptį, nes nėra 
konkretaus orientyro, metalo lygaus paviršiaus. Įtvirtinus akmenis, tarp jų 
išraižoma, paliekant penkias viršūnėles, o metalas blizgančiu rėžtuku į šonus 
„numetamas“ nuimant jo perteklių prie akmens ir link viršūnėlių sukuriant 
įžambias linijas, laikančias akmenį. Vėliau šios linijos stampikliu apspau-
džiamos sukuriant gražų burbuliuką. Įstatant šiuo būdu vertinamas linijos 
gyvumas ir numetimo tikslumas (reikėtų vengti daugkartinio taisymo, kuris 
sukuria nešvariai atlikto darbo įspūdį).
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Linijinis senovinis su numetimais

1. Pasidarius plokštumėlę, ant įstatomo paviršiaus akmenukai išdėstomi 
tiesiai ant metalo aukštyn apačia, pasižymimi atstumai tarp ašių. Jei akmenys 
vienodi, patogiausia tai daryti skriestuvu-žymekliu. Kartais tai daroma tiesiog 
flomasteriu nusipiešiant akmenuko dydžio apskritimus – taškus ir išdėliojant 
reikiamą akmenukų skaičių. 2. Pasižymėjus duobutes, pragręžiamos skylutės 
kiaurai. Apvaliąja freza akmenukams vieta didinama palaipsniui. 3. Po vie-
ną akmenuką matuojant leidžiama, kad jie įlįstų į duobutę ir sutvirtinama 
iš keturių pusių. Svarbu žiūrėti akmenukų aukštį, nes ant lenkto paviršiaus 
šone gali išlįsti rundistas. Rekomenduojama įleisti šiek tiek giliau. 4. Įstrižai 
kryželiu išvalomas metalas, esantis tarp akmenukų, sukuriant viršūnėlę per 
vidurį, kitaip tariant, penktąjį burbuliuką. Kadangi nėra griovelio šonuose, 
numetama tolyn. Svarbu, kad visi numetimai būtų vienodo gylio. 6. Kampu 
šalia akmenukų esantis metalas plokščiu, blizgančiu rėžtuku išvalomas sufor-
muojant aiškias viršūnėles, kurios vėliau užapvalinamos stampikliu. Svarbu 
visus numetimus daryti užtikrintai ir netaisyti daug kartų.

LINIJINIS DVIEM TVIRTINIMAIS

Tvirtinama įstrižai iš dviejų šonų. Taip tvirtinami akmenukai laikosi tik iš 
dviejų pusių ir sudaro įspūdį, kad bėga vienas paskui kitą. Darbas reika-
lauja tikslaus pasiruošimo – išsigręžti skylutes viena šalia kitos paliekant 
minimalų tarpą. Svarbu, kad akmenukai vienas su kitu nesiliestų, o su-
tvirtinant reikia kruopštumo (negalima suklysti, nes nebebus iš kur imti 
metalo). Dešniarankiai metalą akmenukui sutvirtinti ima iš dešinės pusės, 
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kairiarankiai – priešingai. Trikampiukas, esantis tarp akmenukų, užstu-
miamas įspraudžiant akmenį iš dviejų pusių. Tarp akmenų esantis metalas 
išvalomas. Pradedama nuo eilutės vidurio ir einama į šonus, kad, reikalui 
esant, būtų galima šiek tiek pakoreguoti skyles. Tvirtinant akmenis šalia jau 
įtvirtintųjų svarbu šių neiškraipyti, kai šticheliu imamas visas tarpe esantis 
metalas. Įtvirtinus akmenis metalas apvalomas iš šonų ir galų, stampikliu 
sukuriami burbuliukai. Vėliau „apeinama“ blizgančiu šticheliu.
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Linijinis dviem tvirtinimais

1. Išsidėsčius akmenukus ant įstatomo metalo paviršiaus, tiksliai išmatuo-
jami atstumai tarp jų. Šiuo atveju atstumai turi būti šiek tiek didesni nei akme-
nuko diametras, kad įstatant nesiliestų vienas su kitu. 2. Pasižymėjus duobutes, 
pragręžiamos skylutės kiaurai. Apvaliąja freza vieta akmenukams didinama 
palaipsniui, pradedant nuo centrinės dalies ir einant į kraštus. 3. Išvalomas tarp 
skylučių arčiau jų centrų esantis metalas. Išmatuojamas kiekvienas akmenukas 
atskirai. Rėžtuku-peiliu sutvirtinamas kiekvienas akmenukas iš dviejų pusių. 
Tvirtinant reikia būti atsargiems, kad nepakreiptumėte jau įstatyto akmens, ir 
stengtis, kad sukuriami kabliukai-krapaniukai būtų vienodo dydžio. Svarbu, 
kad nepaslystų rėžtukas, nes akmenukas laikosi tik iš dviejų pusių. 4. Įtvirtinus 
visus akmenukus, aplink palei visą diametrą, „apeinama“ rėžtuku-peiliu sutei-
kiant norimą formą. Rekomenduojama rėžtuku išvalyti metalą prie pat akme-
nuko, kad jis gautų daugiau šviesos. 5. Padarius griovelį aplink, likęs metalas 
tarp akmenukų išvalomas paliekant tik du stambesnius krapaniukus, kurie vė-
liau užapvalinami, apspaudžiant metalą apie akmenuką ir jį visiškai įtvirtinant. 
6. Baigiant blizgančiu rėžtuku „apeinama“ aplink. Išvalomi kampai.

LINIJINIS VALENCANA, PRAMONINIS

Šis akmenų statymo būdas šiek tiek artimesnis pramoniniam, nes rezultatas 
panašus. Tik pradedama šiuo būdu lygioje plokštumoje, o pramoniniu būdu  
išliejamas papuošalas kartu su paruoštom „kojytėm“, ir reikia tik jas nuvalyti, 
nublizginti.
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Linijinis valencana, pramoninis
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Šis įstatymo būdas dažniausiai naudojamas liejant pusfabrikačius, kai 
reikia įstatyti daug vienodų akmenukų į tokius pat papuošalus. Toliau aiš-
kinami žingsniai, jei akmenukai įstatomi į lygią plokštumą (1 ir 2 žingsniai). 
1. Akmenukai išdėstomi tiesiai ant metalo aukštyn apačia, susižymimi ats-
tumai tarp ašių. Pasižymėjus duobutes, pragręžiamos skylutės kiaurai. Ap-
valią freza vieta akmenukams didinama palaipsniui. 2. Jau turint duobutes 
akmenukams, rėžtuku-peiliu iš karto išgraviruojami grioveliai, būsiantys 
apie akmenukus, ir vienas centrinis. Tokiu būdu suformuojamos dvi iški-
lios juostos. Jei pusfabrikatis liejamas, duobutės ir grioveliai tik atnaujinami. 
3. Akmenukai sutvirtinami iš keturių pusių plokščiu rėžtuku, iškiliąją briau-
nelę užstumiant ant jų. Svarbu: padalinti po lygiai į abi puses, kad išeitų vie-
nodi krapaniukai. 4. Įtvirtinus visus akmenukus, peiliu išvalomas metalas, 
tarp akmenukų sukuriant kvadratėlius. Svarbu: išvalant metalą tarp akmenu-
kų paisyti kvadrato geometrijos, „nenueiti į rombą“ ir nenuslysti sugadinant 
kontūro liniją. 5. Atsiradusios viršūnėlės, laikančios akmenukus, užapvalina-
mos stampikliu. 6. Baigiant blizgančiu rėžtuku „apeinama“ aplink pakarto-
jant visas linijas.
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Nematomas arba adatėlėmis

Šis įstatymo būdas bene vienas įspūdingiausių, greitai padaromas, bet rei-
kalauja didelio tikslumo. Svarbu, kad įstatomas akmenukas nebūtų šalia iški-
limo, ir metalas būtų kompaktiškas. 1. Pasižymėjus vietą, pragręžiama skylutė 
ir padidinama apvaliąja freza. 2. Palaipsniui didinant duobutę pamatuojama, 
kad akmenukas įlįstų strigdamas ir būtų šiek tiek giliau. 3. Išėmus akmenu-
ką rėžtuku sukuriama blizganti briauna, kuri optiškai padidina akmenuką ir 
duoda daugiau šviesos. 4. Spaudikliu įspraudus akmenuką reikiamame aukš-
tyje rėžtuku sukuriamos adatėlės. Svarbu: neperspausti akmenuko, bet taip 
įsprausti, kad jis nesivartytų. Adatėlės sukuriamos iš metalo, esančio tarp 
akmenuko rundisto ir blizgančio metalo apvadėlio, kad kuo mažiau matytųsi 
iš viršaus. Nerekomenduojama naudoti akmenims, didesniems nei 4–5mm. 
Galimos modifikacijos jungiant kelis įstatymo tipus. Dažniausiai sutinkami 
gėlytė ar linija baigiama suapvalinimu.
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Aštuoniabriaunė žvaigždutė

1. Pasižymėjus vietą, pragręžiama skylutė ir padidinama apvaliąja freza. 
2. Nublizgintu rėžtuku padaromi grioveliai, platėjantys link skylutės. Svar-
bu aiški geometrija ir vienodas griovelių ilgis. 3. Akmenukas įtvirtinamas 
iš keturių pusių tarp anksčiau įrėžtų griovelių. Svarbu sekti kvadratiškumą. 
4. Metalas apvalomas apie sutvirtinimus, sukuriant pailgintus spinduliukus. 
Baigiamasis akmenuko sutvirtinimas stampikliu sukuriant burbuliukus. Ga-
limos modifikacijos: keturbriaunė žvaigždutė – viskas taip pat, kaip darant 
aštuoniabriaunę, tik praleidžiamas antrasis žingsnelis. Šešiabriaunė žvaigž-
dutė – kartojami visi tie patys žingsneliai. Svarbu tvirtinant iš trijų pusių ne-
nuslysti ir paisyti geometrijos, nes ši žvaigždutė yra sunkiausia, ir labiausiai 
matosi klaidos. Rekomenduojama iš anksto flomasteriu pasižymėti briaunų 
kryptis.
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Tabako lapelis

Tai vienas senovinių įstatymo būdų, dar naudojamas šiandien. 1. Pa-
sižymėjus vietą, pragręžiama skylutė ir padidinama apvaliąja freza. 2. Su-
tvirtinamas akmenukas iš dviejų pusių. Svarbu stebėti lapelio kryptį. 3. Nu-
blizgintu rėžtuku padaromi grioveliai, platėjantys link įtvirtinto akmenuko. 
Baigiama sutvirtinti stampikliu sukuriant du burbuliukus. 4. Rėžtuku-pei-
liu išgraviruojamas lapelis. Dažniausiai naudojamas linijoje sukuriant py-
nutės įspūdį. Svarbu darant pynutę palikti vienodus tarpus ir kad lapeliai 
eitų viena kryptimi.
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Pave
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Tai vienas įspūdingiausių įstatymo būdų, kai visa plokštuma nusėjama 
gausybe smulkių akmenukų vienas prie kito. Viskas blizga, ir nesimato, už 
ko tie akmenukai laikosi. Svarbu sistemingai sekti žingsnelius, nes taisy-
ti iš tikrųjų sunku. Tai linijinis tvirtinimas iš dviejų pusių. 1. Išsidėsčius 
akmenukus ant įstatomo metalo paviršiaus tiksliai išmatuojami atstumai 
tarp akmenukų. Jie šiuo atveju turi būti šiek tiek didesni nei akmenuko 
diametras, kad įstatant nesiliestų vienas su kitu. Susižymėjus taisyklingai 
turi matytis išilginės ir įstrižainės linijos. 2.Pasižymėjus duobutes, kiaurai 
pragręžiamos skylutės. Apvaląja freza vieta akmenukams didinama palaips-
niui, pradedant nuo centrinės dalies ir einant į kraštus. 3. Išvalomas metalas, 
esantis tarp skylučių arčiau jų centrų. Išmatuojamas kiekvienas akmenukas 
atskirai. Rėžtuku-peiliu ar pusapvaliu įtvirtinamas kiekvienas akmenukas 
iš dviejų pusių. Tvirtinant reikia būti atsargiems, kad nepakreiptumėte jau 
įstatyto akmens, ir žiūrėti, kad sukuriami krapaniukai būtų vienodo dydžio. 
Dažnai vienas akmenukas baigiamas tvirtinti stampikliu sukuriant du bur-
buliukus ir apvalomas prieš pradedant tvirtinti kitą. Mat paskui sunkiau tai 
padaryti, o likęs metalas suteiks nešvarumo įspūdį. Svarbu, kad rėžtukas 
nepaslystų, nes akmenukas laikosi tik iš dviejų pusių. Įtvirtinus visus akme-
nukus, „apeinama“ aplink rėžtuku-peiliu palei visą perimetrą, suteikiant 
norimą formą. 4. Baigiant blizgančiu rėžtuku „apeinama“ aplink. Išvalomi 
kampai. Likęs metalas pakraščiuose suskaldomas įstrižai rombiukais. Suku-
riami burbuliukai, imituojantys akmenukus.

Žiedas pave, L. Chilleri
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ŽODYNAS

Žodynas sudarytas remiantis šaltiniais:
Dailės žodynu.1.  Vilniaus dailės akademijos leidykla, Vilnius. 1999.
Lietuviškąja tarybine enciklopedija,2.  13 tomu. Mokslas, Vilnius. 1976–1985.
http://lt.wikipedia.org3. 

Apsodas – juvelyrinio dirbinio įtvaras. Laiko ir saugo trapiąsias dirbinio dalis. Būna dvejo-
pas: lizdinis (uždaras) ir ažūrinis. Į apsodą dažnai įtaisomos brangenybės: antikinės kamėjos, 
retos monetos, plaketės, brangakmeniai. Apsodas daromas iš metalo (aukso, sidabro, bron-
zos), medžio; paviršius puošiamas filigranu, emaliu, inkrustacija.

Auksas – žymimas Au (lot. aurum), lydymosi temperatūra 1063°C. Sunkus, 19,32 g/cm³, (pa-
lyginimui švinas 11, 34 g/cm³). Ryškiai geltonas taurusis metalas, dėl priemaišų gali būti įvai-
rių atspalvių (lydiniuose – nuo vario raudonumo iki sidabriškai balto). Yra minkštas, tąsus ir 
kalus: lengvai ištempiama aukso viela, išplojami plonyčiai (peršviečiami) lakštai (folija).

Auskaras – papuošalas, kabinamas (segamas) į ausis ar kitas vietas.

Ažūras [pranc. Ajaure – permatomas] – kiauraraštis.

Brangakmeniai – reti, brangūs akmenys, dažniausiai mineralų, rečiau pirminių elementų 
kristalai; kieti, skaidrūs, blizgantys, įvairių spalvų ir bespalviai, turintys didelį šviesos lūžio 
koeficientą. Jų vertė priklauso nuo dydžio, formos, spalvos, kietumo, skaidrumo ir blizge-
sio, svoris matuojamas karatais (0,2 g – 1ct). Pagal vertę skirstomos 3 brangakmenių klasės. 
Prie brangiausiųjų priskiriami deimantai, smaragdai, aleksandritai, rubinai ir safyrai. Antra-
jai klasei priklauso topazai, ametistai, opalai, hiacintai. Trečiąją sudaro pusbrangiai akme-
nys: granatai, turkiai, turmalinai, agatai, chalcedonai, avantiūrinai. Naudojami juvelyrikoje, 
pjaustomi, poliruojami, šlifuojami. 19 a. pradėta sintetinti dirbtinius brangakmenius.

Eskizas [pranc. esquisse] – dailės arba architektūros kūrinio metmenys: parengiamasis pie-
šinys, paveikslas, skulptūra.

Faktūra [lot. Factura – apdirbimas] – juvelyrinio dirbinio paviršiaus pobūdis. Faktūra būna 
lygi, grūdėta, reljefinė ir kt.

Graviravimas [pranc. graver – raižyti] – raižymas.

Imitacija [lot. Imitatio – sekimas, mėgdžiojimas]: 1. Regimos tikrovės mėgdžiojimas dailės 
kūrinyje, siekiant sukurti tikroviškumo iliuziją. 2. Netikras, dirbtinis dalykas, pakaitalas.

Impregnavimas [pranc. impregnation <lot. Impreagno – apvaisinu] – dailės kūrinių kon-
servavimo būdas: medžio, drobės, popieriaus, akmens, audinio prisotinimas emulsijomis, 
alyvomis, natūralių ar sintetinių dervų tirpalais, karštu vašku. Taip kūriniai sutvirtinami ir 
apsaugomi nuo drėgmės, pelėsių, vabzdžių.
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Intalija [ital. Intaglio < intagliare – raižyti, graviruoti] – gema su įgilintu reljefu arba atspau-
das, paliekantis reljefinį atspaudą vaške, molyje. Gaminta iš brangiųjų ir pusbrangių akmenų 
(dažniausiai korneolio), fajanso, stiklo. Įvairiausių formų – cilindro, ovalo ar apskritos plokš-
telės; nešiota ant grandinėlės arba įmontuotą į žiedą – signetas.

Juvelyrika [angl. Jewel(le)ry, pranc. joaillerie, ital. gioielleria <lot.] – taikomosios dekoraty-
vinės dailės šaka: papuošalų iš tauriųjų bei spalvotųjų metalų, jų lydinių ir brangakmenių 
kūryba. Juvelyrika susijusi su kultūra, gyvensena, drabužių stiliumi. Atlieka dekoratyvinę ir 
socialinę (priešistoriniais laikais – ir magiškąją) funkcijas. Juvelyriniai dirbiniai gaminami iš 
aukso, sidabro, platinos, vario, kitų metalų, puošiami brangiaisiais ir pusbrangiais akmeni-
mis, perlais, gintaru, perlamutru, dramblio kaulu, ragu. Naudojama įvairi technika: kalyba, 
kalstymas, filigranas, granuliavimas, liejyba, juodinimas, inkrustacija, puncavimas, ėsdini-
mas, šlifavimas, poliravimas, emaliavimas, taip pat mechaniniai metalo apdorojimo būdai: 
štampavimas, presavimas, valcavimas, tempimas ir kt.

Kabošonas [pranc. cabochon < caboche – galvutė] – brangakmenis, kurio apatinė pusė nu-
pjauta plokščiai, o viršutinė nušlifuota iškiliai be briaunų. Kabošono siluetas būna ovalus, 
apvalus ar eklipsiškas. Dažniausiai taip šlifuojami neskaidrūs arba pusiau skaidrūs akmenys: 
turkis, lazuritas, jaspis, nefritas, opalas, labradoritas, mėnulio akmuo, tamsusis granatas, kai 
kada safyras, rubinas, smaragdas ir kt.

Kamėja [pranc. camee < ital. cammeo] – gema iš sluoksniuoto neskaidraus akmens (agato, 
onikso, sardoniko), kurį pjaustinėjant bei raižant gaunamas šviesus reljefinis vaizdas tam-
siame fone. Vėliau tuo principu buvo gaminamos kamėjos iš kriauklės, kaulo, stiklo pastų. 
Dažniausiai nešiotos kaip papuošalai metaliniuose aptaisuose.

Kompozicija [lot. Compositio – sudėstymas, sukūrimas] – meno kūrinio elementų išdėsty-
mas, jų tarpusavio ryšys ir santykis su visuma.

Kopija [lot. Copia – daugybė, gausa] – meno kūrinio pakartojimas, kurį gali padaryti pats 
autorius (autorinė kopija arba replika) bei kitas asmuo. Kopijuojant sekama originalu, tačiau 
kopija gali nuo jo skirtis dydžiu, medžiaga, technika.

Kulonas [pranc. coulant] – kaklo papuošalas: grandinėlė su kabučiu iš vieno ar kelių bran-
gakmenių. Grandinėlė dažniausiai daroma iš tauriųjų metalų, kabutis – iš brangiųjų ar pus-
brangių akmenų, mineralų (gintaro, kalnų krištolo, akvamarino, kt.), spalvoto stiklo, dirbti-
nių brangakmenių.

Liejyba – dirbinių iš lydžiųjų medžiagų (metalų, stiklo) gamybos technika. Dirbinys liejamas 
pagal iš anksto pagamintą modelį – liejimo formą. Išlieja paprastai papildomai apdorojama: 
nupjaustomi liečiai, gludinama, šlifuojama, poliruojama, raižoma, auksuojama, sidabruoja-
ma ir t. t. Viena seniausių metalo apdorojimo technikų, žinoma IV tūkstantmetį pr. Kristų 
Mezopotamijoje.

Linija [lot. linea] – meninės raiškos priemonė, kuria apibrėžiamas daikto siluetas, mode-
liuojama forma (štrichavimas), kuriama erdvė, linijinė perspektyva, atspindimas autoriaus 
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požiūris į vaizduojamąjį objektą. Būna tiesi, lenkta, vingri, laužyta, nutrūkstanti, stora, plona; 
emociniu požiūriu – rami, ekspresyvi, šiurkšti, subtili ir kt. Labiausiai taikoma piešiniuose, 
grafikoje.

Markizė [pranc. marquis]: 1. žiedas su pailgu, ovaliu, smailiagaliu brangakmeniu (dažniau-
siai deimantu) 2. akmens šlifavimo forma.

Monograma [vidur. Lot. monograma < graik. Monos + gramma – raidė]: 1.Vardaženklis, 
patvirtinantis nuosavybės teisę, nurodantis daikto savininką, užsakovą, gamintoją. Dažniau-
siai sudaryta iš vienos ar kelių pirmųjų vardo ir pavardės raidžių. Kai kada derinama su datą 
žyminčiais skaitmenimis, įvairiais simboliais bei insignijomis, puošiama dekoratyviniais ele-
mentais (kartušu, vainikais). 2. Autorystės ženklas, signatūra.

Mufelis [vok. Muffel] – nuo liepsnos uždara degimo kamera. Krosnelė.

Originalas [lot. originalis – pirminis, įgimtas, savitas]: 1. Tikras, autentiškas, paties autoriaus 
sukurtas kūrinys. Antonimai – falsifikatas, kopija, replika. 2. Dailės kūrinio pirminė versija, 
sukurta paties autoriaus arba jam prižiūrint perkelta iš modelio. Viduramžiais traktuotas 
kaip prototipas, kurio pagrindu kurti nauji kūriniai. Originalo reikšmė pradėta vertinti re-
nesanso laikais.

Paladis – žymimas Pd, lydymosi temperatūra 1557°C. Platinos grupės metalas, sidabriškai 
baltas, minkštas, kalus.

Patina [it. patina < lot. patina – dubenėlis] – plonytė žalsva, melsva, rusva arba raudona 
plėvelė ant metalo (vario, žalvario, bronzos), kartais marmuro ar gipso dirbinių paviršiaus. 
Natūrali atsiranda nuo drėgmės. Dirbtinė patina sukuriama specialiai apdorojant metalo pa-
viršių (patinavimas).

Plagiatas [pranc. plagiat <vidur. Lot. plagiatus] – meno kūrinys, sukurtas pagal kito auto-
riaus darbą siekiant pasisavinti autorystę.

Platina žymima Pt ( lot. Platinum), lydymosi temperatūra 1774°C, aukščiausia iš naudojamų 
tauriųjų metalų. Sunki, 21,5g/cm³, (palyginimui švinas 11, 34 g/cm³). Platinos grupės meta-
las, spalva plieninė pilka. Minkšta, kali, lengvai tempiama, štampuojama ir valcuojama.

Poliravimas [pranc. polir < lot. polire – lyginti, gludinti] – baigiamoji dirbinio apdorojimo 
procedūra, jo paviršiui suteikianti veidrodinį lygumą ir blizgesį.

Praba [lot. proba – bandymas] – santykinis tauriojo metalo (sidabro, aukso, platinos, pa-
ladžio) kiekis lydinyje ir jį nurodantis ženklas (įspaudas) ant juvelyrinio ar auksakalystės 
dirbinio. Prabą sudaro miesto arba valstybės prabavimo institucijos emblema, taurųjį metalą 
žyminčios raidės ir jo kiekį lydinyje nurodantys sutartiniai skaičiai. Kartais tiesiog skaičius, 
nurodantis santykinį grynojo tauriojo metalo kiekį lydinyje. Pvz., 585° praba reiškia, kad 
lydinyje yra 585° tūkstantosios dalys arba 58,5 proc. grynojo aukso, kitas 415 tūkstantųjų 
dalių arba 41,5 proc. sudaro kitų metalų, dažniausiai sidabro (Ag) bei vario (Cu), priemaišos. 
Kai kuriose šalyse tradiciškai naudojama karatinė prabavimo sistema. Vienas karatas atitinka 
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vieną dvidešimtketvirtąją (1/24) lydinio masės dalį. 24 karatai atitinka 999,9 prabą, o pvz., 14 
karatų atitinka 585° prabą.

Proporcijos [lot. proportio – santykiavimas] – dailės ar architektūros kūrinio dalių arba vi-
sumos ir dalies dydžių santykiai. Vienas svarbiausių kompozicijos elementų. Susijusios su 
kūrinio ritmika, harmonine struktūra. Proporcijos ypatumus lemia laikotarpiui būdingos 
estetinės pažiūros, mitologiniai, religiniai įsitikinimai apie visatos sandaros darną ir tikslin-
gumą. Proporcijos turi matematinę (abstrakčią) ir grafinę (vizualinę) išraišką. Architektūroje 
reiškiamos linijinių matmenų (aukščio, ilgio, pločio), plotų arba tūrių santykiais; dailėje ypač 
būdingas žmogaus kūno vaizdavimo kanonas.

Prototipas [gr. prōtótypos – pirmavaizdis]: 1. Dailės arba architektūros kūrinys – pavyzdinis 
modelis vėlesniems pakartojimams bei interpretacijoms. 2. Dizaine – tikslaus dydžio, vaizu-
alinę išorinę formą atitinkantis maketas, atliktas iš kitų medžiagų, dažniausiai nepatvarus ar 
neveikiantis.

Punktas [lot. punktum – taškas, dūris] – mažiausias spaustuvinių matų sistemos ilgio viene-
tas, lygus 0,3759 mm. Punktais reiškiami šriftų dydžiai. Pvz., 12 pt standartinis šrifto dydis, 
kompiuteriu renkant tekstą.

Raižiklis – štichelis, grafikos ar juvelyro įrankis. Plonas plieninis įvairaus skerspjūvio strype-
lis, įstrižai nupjautu galu ir medine rankena. Juo raižomas metalas, kaulas, skersinė medžio 
lenta, plastmasė. Medžio ir metalo raižikliai skiriasi rėžiančiosios dalies profiliu.

Replika [pranc. peplique, it. replica < lot. replico - perlankstau, iš naujo išdėstau] – originalui 
artimas dailės kūrinio pakartojimas. Sukurta kūrinio autoriaus (autorinė replika), kai kada 
kito asmens, koreguojant autoriui ir pastarojo pasirašyta. Gali skirtis nuo originalo formatu, 
kai kuriomis detalėmis, technika.

Rodavimas – metalo paviršiaus padengimas rodžiu (Rd) galvaniniu būdu. Rd – platinos gru-
pės metalas, spalva primenantis platiną. Visi baltojo aukso gaminiai šiuo metu yra roduo-
jami, taip išgaunant šviesų spindintį metalo paviršių. Pramoniniu būdu gaminami sidabro 
dirbiniai taip pat dažnai roduojami, dėl to, deja, praranda savo specifinį šiltą atspalvį.

Sidabras žymimas Ag (lot. argentum), lydymosi temperatūra 960°C. Tankis 10,5 g/cm³. Tai 
sidabriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) metalas.

Signetas [vok. Signet < vidur. Lot. signetum < lot. signare]: 1. Tipografijos arba leidybos žen-
klas, atspausdintas knygos tituliniame lape. 2. Žiedas – skiriamasis valdžios ženklas ir ants-
paudavimo priemonė. Jo akutėje (dažniausiai apšlifuotoje iš brangakmenio ar pusbrangio 
akmens) išraižomas savininko herbas arba monograma.

Stilius [lot. stilus – rašymui naudojamas pagaliukas; rašysena] – išraiškos vienovė, būdinga 
meno kūriniui arba kūrinių grupei (dailininko, tautos, meninio regiono, epochos kūrybai). 
Stilius – viena prieštaringiausių, įvairiais laikotarpiais skirtingai interpretuotų dailėtyros 
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sąvokų. Dažnai jai suteikiama istorinio (arba epochos) stiliaus reikšmė, nurodanti istorinio 
periodo kūrinių savitumą (bizantiškasis stilius, gotika, barokas ir t. t.).

Stilizacija [pranc. stylisation < style –stilius]: 1. Sąmoningas kokio nors istorinio stiliaus 
(krypties, meninės tendencijos) ar jo elementų imitavimas. Pasižymi paviršutiniškumu – se-
kama forma, bet neįsigilinama į jos reikšmę. Tai vienas svarbiausių neostilių formos kūrimo 
principų. 2. Meno kūrinyje vaizduojamų tikrovės objektų apibendrinimas – formų ir spalvų 
apibendrinimas siekiant dekoratyvumo įspūdžio.

Šlifavimas [vok. Schleifen – galąsti, gludinti] – akmens, medžio, stiklo, metalo, kaulo pavir-
šiaus lyginimas rankiniu arba mechaniniu būdu, taikant abrazyvus. Šlifuotas paviršius vėliau 
gali būti poliruojamas.

Štichelis [vok. Stichel] – raižiklis.

Švinas – žymimas Pb (lot. Plumbum), lydosi 327°C, garuoja 400–500°C temperatūroje. Spal-
va melsvai balta. Minkštas, sunkus – tankis 11,34 g/cm³.

Tiglis [vok. Tiegel] – ugniai atsparus apvalus indas medžiagoms kaitinti, sudeginti, lydyti. 
Gaminamas iš metalo, molio, grafito, porceliano ir kt. Nuo senų laikų naudojamas metalo ir 
stiklo dirbiniams gaminti.

Tombakas [vok. Tombak < malaj. tombaga – varis] – žalvario atmaina: vario ir cinko (iki 10 
proc.) lydinys. Lengvai liejamas, atsparus korozijai, gali būti auksuojamas, emaliuojamas.

Užsakovas – privatus, visuomeninis arba valstybinis dailės kūrinio pirkėjas, išankstinio as-
meninio susitarimo ar teisinės sutarties forma įsipareigojęs tą kūrinį įsigyti ir apmokėti.

Varis žymimas Cu (lot. Cuprum), lydymosi temperatūra 1083°C. Spalva raudonai rusva. 
Tai – vienas pirmųjų žmogaus naudojamų metalų. 3500 pr. m. e. jį naudojo šumerai ir sen. 
egiptiečiai.

Žalvaris – vario lydinys, kurio svarbiausias legiruojantis elementas – cinkas. Būna vienfazis 
(iki 39 proc. Zn) ir dvifazis (40–45 proc. Zn).Vienfazis žalvaris, turintis apie 15 proc. cinko ir 
0,5 proc. aliuminio, yra gražios spalvos, atsparus korozijai, lengvai auksuojamas ir emaliuo-
jamas; iš jo daromi papuošalai, ženkliukai, monetos. Dvifazis žalvaris, be cinko, kartais dar 
turi alavo, aliuminio, švino, nikelio. Naudojamas pramonėje.
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SUMMARY

Stone setting
A study programme – stonesetting using engravers for students studying jewellry 
at Vilnius Academy of Arts’ Telsiai Faculty of Arts, Jewellery and Smithery 
department. Studing on various stonesetting techniques, its descriptions and 
schemes, detailed information on precious stones used in jewellery making; how 
to assemble work tools, work process at jewellers´ table and practical exercises.
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