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Straipsnyje aprašomi molio su sapropeliu bandinių tankio ir šilumos laidžio priklausomybių nuo formavimo slėgio, jų absoliutinio drėgnio šilumos 

laidžio matavimo metu ir sapropelio kiekio tyrimų rezultatai, esant pastoviam formavimo masės drėgniui (7%). Eksperimentais nustatyta, kad, didinant 
sapropelio kiekį, bandinių tankis mažėja, o didinant bandinių formavimo slėgį tankis didėja. Didinant bandinių absoliutinį drėgnį šilumos laidžio mata-
vimo metu ir bandinių formavimo slėgį, šilumos laidis didėja. Didinant sapropelio kiekį, bandinių šilumos laidis mažėja. 

Tyrimo duomenų tiesinė regresinė analizė atlikta naudojant statistinių programų paketą SPSS-15. Pagal analizės duomenis, formavimo slėgis bandi-
nių tankio vidurkiui turi didesnę įtaką negu sapropelio kiekis (atitinkamai standartizuoti koeficientai Beta=0,758 ir Beta= -0,572). Absoliutinis bandinių 
drėgnis šilumos laidžio matavimo metu yra svarbesnis šilumos laidžio vidurkiui (Beta=0,654) negu formavimo slėgis (Beta=0,301) ir sapropelio kiekis 
(Beta=-0,359), o sapropelio kiekis yra svarbesnis negu formavimo slėgis. 

Molis, sapropelis, šilumos laidis, tankis. 

 
Įvadas 

 
Praėjusio šimtmečio pirmoje pusėje ir anksčiau Lietuvo-

je buvo statoma daug ūkinių pastatų, ypač tvartų, panaudo-
jant vietinę statybinę medžiagą – molį. Molis būdavo mai-
šomas su kapotais šiaudais, spaliais, karklų žabais, švendrė-
mis ir kt. Sienos buvo statomos panaudojant klojinius arba 
tiesiog krečiant molio mišinį ir, jam sukietėjus, aptašomos. 

Molis neišskiria toksinių medžiagų, nekelia pavojaus 
sveikatai, todėl iš jo gali būti statomi ir gyvenamieji namai. 

Molis naudotas statybai ne tik Lietuvoje (Kasperiūnai-
tė ir kt., 2009). Statybos iš nedegtų molio plytų yra žymiai 
pigesnės negu iš degtų. Tai labai svarbu šiuo laikmečiu, kai 
energijos ir kuro kainos didelės, ir reikia ieškoti būdų, ma-
žinančių statybinių medžiagų gamybos kainas bei gerinan-
čių jų kokybę. Moliniuose pastatuose savaime nusistovi 
palankus oro drėgnumas ir geras mikroklimatas. Tinkamai 
parinkus molio ir organinių priedų mišinį bei sienų storį, 
moliniai namai yra pakankamai šilti. 

Nedegtas molis be priedų pasižymi palyginti dideliu 
tankiu ir šilumos laidžiu. Siekiant pagerinti nedegto molio 
gaminių kokybę, gali būti naudojami įvairūs priedai, per-
spektyviausias iš jų yra sapropelis. 

Sapropelis yra biogeninės kilmės nuosėdos, susidariusios 
ežeruose, žūstant augalams, planktoniniams ir bentosiniams 
organizmams. Priemaišas sudaro organinės ir mineralinės da-
lelės.  Organinių medžiagų kiekis kinta nuo 30 iki 90%. Be 
to, sapropelyje randama huminių rūgščių, angliavandenių, 
taip pat daug biochemiškai aktyvių medžiagų: aminorūgščių, 
fermentų, vitaminų. Bendrasis azoto kiekis sudaro 3–6% or-
ganinės medžiagos (Katkevičius ir kt., 1998). 

Iš ežero paimtas sapropelis yra labai drėgnas (85–94%), 
todėl dažniausiai džiovinamas natūraliomis sąlygomis nuso-
dinimo aikštelėse, naudojant įvairias technines priemones. 

Sapropelio fizikinės savybės geriausiai įvertinamos 
pagal drėgnį ir peleningumą (mineralinių medžiagų kiekį). 
Nuo šių savybių daugiausia priklauso ir kitos sapropelio 
savybės. Drėgnis ir peleningumas yra tarpusavyje susiję. 
Kuo didesnis peleningumas, tuo mažesnis būna natūralus 
sapropelio drėgnis. Sapropelis turi koloidinę struktūrą, su-
formuotą dėl didelio organinių medžiagų kiekio. Todėl jis 

blogiau už molį išskiria vandenį ir lėtai sausėja. Mažėjant 
drėgniui, jo tūris mažėja, o tankis didėja. Išdžiūvęs sapro-
pelis tampa kietas, pasidaro atsparus vandeniui. 

Pagal sapropeliuose esančių komponentų (CaO, P2O5, 
SiO2, Al2O, Fe2O3, SO3 , K2O ) kiekį ir pelenų sudėtį sapro-
pelis skirstomas į mažo peleningumo (organinį), turintį iki 
30% pelenų, ir didelio peleningumo, turintį 30–85% pele-
nų. Labai peleningas, priklausomai nuo pelenų sudėties, 
skirstomas į silikatinį (vyrauja silicio oksidas SiO2), kalki-
nį (vyrauja kalcio oksidas ir kalcio karbonatas CaCO3) ir 
mišrų, turintį vienodą kiekį kalcio ir silicio oksidų. 

Organinio sapropelio azotinius junginius greitai pasi-
savina augalai, tai leidžia jį naudoti kaip trąšą. Svarbiausia 
sapropelio, kaip trąšos, savybė yra ta, kad jis lėtai minera-
lizuojasi ir maisto medžiagas atpalaiduoja palaipsniui. 
Durpės, mėšlas sudūlėja per 3–5 metus, o sapropelio dūlė-
jimo laikas siekia 15–20 metų (Katkevičius ir kt., 1998). 

Organiniame sapropelyje yra vitaminų (B1, B2, B12, D, 
E, C), taip pat daug mikroelementų, dėl to jis naudojamas 
ir gyvulininkystėje kaip pašarų priedas. Įmaišant į galvijų 
pašarų paros davinį 1–1,5% sapropelio, gyvosios masės 
priesvoris ir pieno primilžis padidėja nuo 8 iki 20% ir dau-
giau (Курзо, 2005). 

Sapropelis gali būti žaliava chemijos pramonei. Iš jo 
galima išskirti įvairius vertingus produktus: degutą, pikį, 
netgi skystąjį kurą. Sapropelis naudojamas kosmetikoje, 
medicinoje, balneologijoje. Purvo vonios su sapropeliu 
tinka geriau negu durpių, nes jis yra biologiškai aktyvesnis 
ir sterilus (Katkevičius ir kt., 1998). 

Sapropelio panaudojimo statybinių medžiagų gamyboje 
tyrimai buvusioje Sovietų Sąjungoje buvo pradėti 20 a. 6-
ame dešimtmetyje. Išsamiau tai atliko Latvijos (Бракш, 
1971), Baltarusijos (Вирясов и др., 1997), Rusijos (Лопотко 
и др., 1985) mokslininkai. Organinis sapropelis, kaip rišiklis, 
buvo panaudotas presuotų medžio pjuvenų ir drožlių plokš-
čių, šilumą izoliuojančių medžiagų gamyboje. Baltarusijoje 
buvo pagamintos termoizoliacinės plokštės iš sapropelio, 
spalių, mineralinės vatos, pjuvenų (Лопотко и др., 1985). 

Susidomėta sapropelio klijingumu, jis būdingas organi-
niam sapropeliui, turinčiam 5–7% azoto. Šioms sapropelio 
savybėms didelę įtaką turi laisvosios amino rūgštys bei hu-
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muso rūgščių molekulių struktūra. Nustatyta, kad, didėjant 
hidrolizuojamų molekulių kiekiui, didėja jų periferinės da-
lies išsišakojimas. Tai padeda susidaryti tarp jų stipriems ry-
šiams formuojant gaminius. Humuso rūgščių molekulės 
tampa elastingesnės, apgaubia formuojamos medžiagos kie-
tąsias daleles ir suteikia medžiagai tvirtumo (Курзо, 2005). 

Lietuvoje sapropelio panaudojimo statybinių medžiagų 
gamybai tyrimai pradėti tik 1992 m. Buvo tirtas sapropelio 
tinkamumas šilumą izoliuojančioms medžiagoms, kerami-
niams dirbiniams. Termoizoliacijos institute buvo pradėti 
termoizoliacinių plokščių iš atliekų ir organinio sapropelio 
gamybos tyrimai (Žvironaitė, 1997). Malti spaliai ir pjuve-
nos naudoti kaip formavimo masės užpildai. Tyrimais įrody-
ta, kad optimalus sapropelio kiekis užpilduose turi būti 15–
20% (sausosios medžiagos), o jo drėgnis – 92–95%. Sumai-
šius užpildus su sapropeliu, mišinys suberiamas į formą ir 
suslegiamas presu. Suformuota plokštė išdžiovinama ir pa-
kaitinama iki 140–160 ºC. Kaitinant tokioje temperatūroje 
pagerėja ne tik kliingumas, bet ir hidrofobinės (nedrėksta 
nuo vandens) sapropelio savybės. Naudojant sapropelį kaip 
rišliąją medžiagą, galima pagaminti termoizoliacines plokš-
tes, kurių tankis 250–320 kg/m3. Stiprumas lenkiant – 0,1–
0,7 MPa, gniuždant – 0,3–1,3 MPa. Tokių plokščių šilumos 
laidis priklausomai nuo tankio sudaro 0,052–0,081 W/(mK). 
Gaminiai su sapropeliu atsparūs pelėjimui. 

Kauno technologijos universitete išbandyta kalkinį bei 
organinį sapropelį panaudoti keraminiams dirbiniams ga-
minti (Mandeikytė, 1997). Išdžiovinto ir sumalto kalkinio 
sapropelio buvo įmaišoma į molį. Nustatyta, kad, įmaišius 
7–10% šio sapropelio, gaminiai greičiau išdega, visiškai 
nesideformuoja degant, beveik nepakinta jų stiprumas ir 
higroskopiškumas. Organinis sapropelis tinka gaminti aky-
tos struktūros keramikai, atitinkančiai termoizoliacinių 
gaminių standartus. Tokia keramika nepakinta esant 1000 
ºC temperatūrai. Įmaišius kartu organinio ir kalkinio sap-
ropelio priedų, pagerėja keraminių dirbinių struktūra: sky-
lant karbonatams dėl išsiskiriančio CO2 atsiranda daug 
smulkių porų, kurios pagerina dirbinio savybes. 

Melioracinėje statyboje ir statybinių medžiagų pramo-
nėje naudojamas silikatinio tipo organinis-mineralinis sap-
ropelis, kurio peleningumas 30–50%. Kaip technologinis 
priedas, jis naudojamas pralaidiems vandeniui drenažo 
vamzdžiams, keramzitui, šilumą izoliuojančioms plokš-
tėms, plytoms gaminti. 

Nuo 1994 metų LŽŪU Fizikos, Statybinių konstrukci-
jų ir Vandentvarkos katedrose buvo pradėti sapropelio ir 
kitų priedų naudojimo nedegto molio statybinėms medžia-
goms gaminti tyrimai. Tiriama kalkinio ir organinio sapro-
pelio, kaip priedo, įtaka nedegto molio bandinių tankiui, li-
nijiniam susitraukimui, stipriui lenkiant ir gniuždant, šilu-
mos laidžiui (Gurskis ir kt., 1996, 1999, 2000; Navickas ir 
kt., 2005). Nustatyta, kad organinis ir kalkinis sapropeliai 
turi nevienodą įtaką. Kalkinis sapropelis turi mažesnę įtaką 
nedegto molio bandinių linijiniam susitraukimui. Įterpus į 
nedegtą molį 20% kalkinio sapropelio, bandinių linijinis 
susitraukimas gaunamas toks pat,  kaip įterpus 5% organi-
nio sapropelio. Organinis ir kalkinis sapropelis turi skirtin-
gą poveikį ir formavimo masės tankiui (Gurklienė ir kt., 
2004; Gurskis ir kt., 1996, 1998, 1999, 2000, 2004; Iljins ir 
kt., 2005; Navickas ir kt., 2005). Didinant organinio sapro-
pelio kiekį nuo 0 iki 20%, formavimo masės tankis pakinta 
nuo 1960  kg/m3 iki 1420 kg/m3, t. y. sumažėja 27,6%, o 

analogiškas kalkinio sapropelio kiekis formavimo masės 
tankį pakeičia nuo 1960 kg/m3 iki 1790 kg/m3, t. y. suma-
žina 8,7%. Džiūstančių nedegto molio bandinių tankis taip 
pat priklauso nuo įterpto sapropelio rūšies (Navickas ir kt., 
2005). Kalkinis sapropelis (kaip priedas) orasausių džiūs-
tančių molio bandinių tankį mažina, o organinis sapropelis 
– didina. Taip yra todėl, kad organinio sapropelio kietosios 
frakcijos dalelytės yra mažesnio skersmens negu kalkinio 
sapropelio. Dėl šios priežasties organinis sapropelis suriša 
daugiau vandens, džiūdamas labiau traukiasi negu kalkinis 
sapropelis. Džiūstant pasilikęs vanduo spaudžia sapropelio 
dalelytes. Organinio sapropelio dalelytės suspaudžiamos 
labiau negu kalkinio, nes jos labiau deformuojasi. Veikiant 
šiems faktoriams, nedegto molio bandinių su kalkinio sap-
ropelio priedu tankio kitimą santykinai labiau veikia ban-
dinių masės mažėjimas dėl išgaruojančio vandens. Bandi-
nių su organinio sapropelio priedu tankio kitimą santykinai 
labiau veikia bandinio tūrio mažėjimas džiūstant. 

Nedegto molio bandinių šilumos laidžio priklausomy-
bė nuo organinio sapropelio kiekio buvo tiriama esant įvai-
riam bandinių drėgniui (Navickas ir kt., 2005). Įterpus 20% 
organinio sapropelio, nedegto molio bandinių šilumos lai-
dis sumažėja 40%. Tai teigiamas organinio sapropelio 
priedo poveikis moliui, kaip pastatų sienų medžiagai. Di-
dėjant nedegto molio bandinių drėgniui, šilumos laidis di-
dėja. Organinio sapropelio įtaka ir šiuo atveju yra teigiama, 
nes esant maksimaliam bandinių drėgniui, jų šilumos laidis 
yra žymiai mažesnis negu analogiško drėgnio gryno molio 
bandinių, nors maksimalus gryno molio drėgnis yra beveik 
perpus mažesnis negu nedegto molio bandinių su 20% or-
ganinio sapropelio priedu. 

Šios šilumos laidžio priklausomybės nuo sapropelio 
kiekio gautos nežinant bandinių formavimo slėgio – bandi-
niai buvo gaminami ranka stipriai sviedžiant formavimo 
masę į formą. Tyrimais nustatyta, kad formavimo slėgis ir 
formavimo masės drėgnis turi įtakos suformuotų nedegto 
molio bandinių termofizikinėms savybėms (Garliauskas ir 
kt., 2004; Kasperiūnaitė ir kt., 2005, 2006, 2009). 

Darbo tikslas – ištirti bandinių tankio ir šilumos laidžio 
priklausomybę nuo formavimo slėgio, jų absoliutinio drėg-
nio šilumos laidžio matavimo metu ir organinio sapropelio 
kiekio, esant pastoviam formavimo masės drėgniui (7%). 

 
Tyrimų metodika 

 
Bandiniai buvo gaminami iš lengvai besilydančio moli-

nio grunto (toliau – molis) iš Kauno rajone esančio Šatijų 
molio karjero. Šiame molyje, naudojamame keraminių plytų 
gamybai, dalelių, didesnių nei 1 mm, nebuvo, 1,0…0,05 mm 
dalelių buvo 9%, 0,05…0,005 mm – 60,63%, dalelių, ma-
žesnių kaip 0,005 mm, buvo 30,37%. Šio grunto plastiškumo 
ir takumo drėgniai atitinkamai 19,67 ir 40,1%, o plastiškumo 
rodiklis – 20,43%. Pagal pastarąjį rodiklį tiriamasis gruntas – 
vidutinio plastiškumo molis (Navickas ir kt., 2005). 

Bandinių gamyboje, kaip priedas, buvo naudotas orga-
ninis sapropelis (toliau – sapropelis), paimtas iš Kauno ra-
jono Dobilios ežero. Sapropelio ir vandens mišinio sausoji 
medžiaga sudarė apie  tris procentus. Sapropelio pH=5,9, 
peleningumas 58%, sudėtis: organinės medžiagos – 79,8–
90,8% (vidutiniškai 85,3%); pelenų cheminė sudėtis %: 
SiO2 – 13,1, Al2O3 – 1,5, Fe2O3 – 2,3, CaO – 2,6, Mg – 0,5, 
SO3 – 0,8, N – 3,3, P2O5 – 0,4, K20 – 0,3. Sapropelyje rasta 
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metalų. Jų kiekis mg/kg sauso sapropelio:  Pb – 4–9, Cd – 
0,3–0,9, Ni – 5–10, Cr – 3–9, Zn – 49–50, Cu – 3,8–9,8, 
Mn – 45–75 (Katkevičius ir kt., 1998). 

Iš molio ir sapropelio mišinio buvo gaminamos plokš-
telės, kurių kraštinių matmenys 100x100 mm, storis 9,4–
13,3 mm (priklausomai nuo jų presavimo slėgio). Žalia-
voms ir suformuotiems bandiniams sverti naudotos 0,01 g 
skaitmeninės analitinės svarstyklės EK-610i. 

Nustatant sapropelyje sausos medžiagos kiekį, jis buvo 
kaitinamas 105 ºC temperatūroje. Toje pačioje temperatū-
roje buvo išdžiovinamas ir molis, nes orasausio molio 
drėgnis kinta nuo 0,5 iki 2%. Tai turi didelės įtakos bandi-
nių termofizikinėms savybėms (Garliauskas ir kt., 2004). 

Bandinių formavimo masė buvo ruošiama naudojant 
90% santykinio drėgnio sapropelį. Sauso sapropelio kiekis 
išdžiovintuose bandiniuose buvo 1, 2 ir 4%. Formavimo 
masė buvo džiovinama iki 7% absoliutinio drėgnio kamba-
rio temperatūroje (18–22 ºC), ją nuolat sveriant ir maišant 
(iš mažesnio drėgnio formavimo masės bandiniai su  4% 
sapropelio priedu nesusiformuoja). 

Išdžiovinus formavimo masę iki 7% absoliutinio drėg-
nio, bandiniai buvo presuojami hidrauliniu presu ПГ-100. 
Bandiniams presuoti naudota speciali presavimo forma, 
kurią sudaro du stūmokliai ir apkaba. Apkabos detalės (ke-
turios plokštelės) tarpusavyje sujungtos varžtais (Kaspe-
riūnaitė ir kt., 2005, 2006). 

Gaminant bandinius iš molio ir sapropelio, presavimo 
slėgis buvo keičiamas nuo 10 iki 40 MPa. Išimti iš formos 
bandiniai buvo džiovinami kambario temperatūroje iki pas-
tovios masės, po to 105 ºC temperatūroje taip pat iki pasto-
vios masės. Išdžiūvę bandiniai buvo dedami į sandarius indus 
ir atvėsinami iki 20 ºC. Išdžiovintų bandinių paviršius iš abie-
jų pusių buvo šlifuojamas palaikant pastovų storį dėl to, kad 
matuojant šilumos laidį būtų geras sąlytis su šilumos laidžio 
matuoklio horizontaliomis izoterminėmis plokštelėmis, išlai-
kančiomis dvi skirtingas temperatūras (35 ºC ir 30 ºC). 

Po to bandiniai 9 paras buvo laikomi termostate virš 
vandens 32 ºC temperatūroje ir sveriami kas 24 valandas, 
kol jų masė nebekito (Navickas ir kt., 2005). 

Vėliau tirta šilumos laidžio priklausomybė nuo bandi-
nių absoliutinio drėgnio (toliau drėgnis) šilumos laidžio 
matavimo metu. Kiekvieno bandinio šilumos laidis buvo 
matuotas 9 kartus kas parą. Prieš matavimą ir po jo bandi-
niai buvo sveriami ir apskaičiuojamas jų drėgnis. 

Bandinių šilumos laidis matuotas kalorimetriniu meto-
du. Matavimai atlikti LaserComp kompanijos sukurtu šilu-
mos laidžio matuokliu FOX 200 (Kasperiūnaitė ir kt., 2009). 

Po to buvo nustatomas bandinių tankis. Bandiniai iš-
džiovinami 105 ºC temperatūroje, pasveriami ore ir purš-
kiant nudažomi vandeniui nelaidžiu gruntu. Išdžiūvus grun-
tui, bandiniai sveriami ore ir vandenyje. Taikant Archimedo 
dėsnį bandinių tankis apskaičiuotas pagal formulę: 
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⋅
= ,                                                      (1) 

čia  ρ  – bandinių tankis kg/m3; 

oP  – nedažyto bandinio svoris ore N; 

vP  – bandinio svoris vandenyje N; 

tρ – vandens tankis atitinkamoje temperatūroje kg/m3; 

oρ  – oro tankis kg/m3. 
 
Tyrimo rezultatų tiesinėje regresinėje analizėje panau-

dotas statistinių programų paketas SPSS-15. 

 
Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas 
 
Ištirtos bandinių, supresuotų panaudojant 10–40 MPa 

slėgius, šilumos laidžio priklausomybės nuo bandinių 
drėgnio, esant skirtingiems sapropelio kiekiams. Bandinių, 
suformuotų esant 21 MPa slėgiui, priklausomybės pateik-
tos 1 paveiksle. 

Trenlinijų, apskaičiuotų pagal antro laipsnio polinomą, 
koeficientų R2 vertės rodo mažą rezultatų išsibarstymą 
(R2 999109930 ,, ÷= ). 
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1 pav. Bandinių, supresuotų 21 MPa slėgiu, šilumos laidžio priklausomybė nuo bandinio drėgnio W, esant 1, 2 ir 4% sapropelio kiekiams: 1 – 1% sapropelio, 

2 – 2% sapropelio, 3 – 4% sapropelio. (1), (2) ir (3) – trendlinijos, apskaičiuotos pagal antro laipsnio polinomą priklausomybėms 1, 2 ir 3 atitinkamai 
Fig. 1. The dependence of heat conductivity of samples pressed using 21 MPa pressure on the humidity of samples W when the amount of sapropel is dif-

ferent: 1 – 1% of sapropel, 2 – 2% of sapropel, 3 – 4% of sapropel 
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Matome, kad sapropelis mažina bandinių šilumos laidį.  
Gryno molio bandinių, pagamintų tomis pačiomis sąlygo-
mis, šilumos laidis kinta nuo 0,5 iki 0,67 Wm-1K-1, kai 
bandinių drėgnis didėja nuo 0 iki 5% (Kasperiūnaitė ir kt., 
2009). Iš 1 pav. matome, kad, įterpus 1% sapropelio, sausų 
bandinių šilumos laidis yra 0,32 Wm-1K-1, t. y. šilumos lai-
dis sumažėja beveik perpus lyginant su gryno molio bandi-
niais. Esant 5% bandinių drėgniui, šilumos laidis yra apie 
0,47 Wm-1K-1, t. y. padidėja 47% nei sausų bandinių ir 
34% daugiau negu gryno molio bandinių. 

Didinant sapropelio kiekį bandiniuose, šilumos laidis 
mažėja, o jam esant tarp 2 ir 4%, sausų bandinių šilumos 

laidis nuo sapropelio koncentracijos beveik nepriklauso. Di-
dėjant bandinių drėgniui, šilumos laidis didėja, ypač esant 
1–2% sapropelio priedui. Tai galima paaiškinti taip: didėjant 
sapropelio kiekiui bandiniuose, sapropelio smulkiosios dale-
lės užkemša kapiliarus ir sumažina oro ir vandens garų dif-
uziją, taip pat ir slaptosios garavimo šilumos pernešimą. Di-
dėjant bandinių drėgniui, padidėja sapropelio dalelių šilumos 
laidumas, pagerėja šiluminis kontaktas tarp molio dalelių, ir 
slaptosios šilumos pernešimas tampa intensyvesnis, nes ka-
piliaruose esantis oras turi daugiau vandens garų. 

Tiesinės regresinės analizės rezultatai pateikti 1 lentelėje. 

 
1 lentelė. Sapropelio kiekio ir bandinio drėgnio įtaka šilumos laidžio vidurkiui 

Table 1. The influence of the amount of the amount of sapropel and the humidity of a sample on heat conductivity 

 

Koeficientai 
Coefficients 

Veiksniai 
Factors 

Nestandartizuoti koeficientai 
Non-standardized coefficients 

B 

Standartizuoti koeficientai 
Standardized coefficients 

Beta 

 
p 

Konstanta  
Constant 

0,384 - 0,000 

Sapropelio kiekis                                  
The amount of sapropel -0,041 -0,726 0,000 

Bandinio drėgnis   
The humidity of a sample                               

0,018 0,672 0,000 

 
Iš 1 lentelėje pateiktų rezultatų matome, kad saprope-

lio kiekis ir bandinio drėgnis šilumos laidžio vidurkio 
prognozei yra statistiškai reikšmingi (p < 0,001) (Navickas 
ir kt., 2005). Panaudoję 1 lentelėje esančias nestandartizuo-
tų koeficientų reikšmes, gauname šilumos laidžio vidurkio 
prognozės lygtį: 

W,x,, 018004103840 +−=λ ,                       (2) 
čia  λ – šilumos laidis WK-1m-1; 

x – sapropelio kiekis %; 
W – bandinio drėgnis %. 
 

Matome, kad, padidėjus sapropelio kiekiui 1%, bandi-
nio šilumos laidis sumažėja 0,041 Wm-1K-1, o padidėjus 
bandinio drėgniui 1%, jo šilumos laidis padidėja 
0,018 Wm-1K-1. Lygindami standartizuotus koeficientus 
galime padaryti išvadą, kad sapropelio kiekis bandinių ši-
lumos laidžio vidurkiui turi didesnės įtakos (Beta=-0,723) 
negu bandinio drėgnis. Modelio determinacijos koeficien-
tas R2=0,880 parodo, kad gautu tiesinės regresijos modeliu 
paaiškinama 88% šilumos laidžio sklaidos. 

Sausų bandinių, pagamintų iš gryno molio ir su 1, 2, 
4% sapropelio priedu, tankio priklausomybės nuo forma-
vimo slėgio pavaizduotos 2 paveiksle. 

ρ  = 5,4946p f  + 1751,7

R2 = 0,9527
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2 pav. Bandinio tankio priklausomybė nuo formavimo slėgio pf, esant skirtingiems sapropelio kiekiams bandinių formavimo masėje:  

1 – bandinys iš gryno molio, 2 – 1% sapropelio, 3 – 2% sapropelio, 4 – 4% sapropelio. (1), (2), (3) ir (4) – trendlinijos, apskaičiuotos pagal tiesės lygtį  
priklausomybėms 1, 2, 3 ir 4 atitinkamai 

Fig. 2. The dependence of the density of a sample on forming pressure pf when the amount of sapropel is different: 1 – a sample made of pure clay, 2 – 1% of 

sapropel; 3 – 2% of sapropel; 4 – 4% of sapropel 
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Matome, kad sapropelis, įterpus jo į bandinius iki 2%,  
bandinių tankį mažina. Įterpus sapropelio nuo 2 iki 4%, sap-
ropelio kiekio įtaka bandinių tankiui nedidelė. Tai galima 
paaiškinti taip: įterpus iki 2% sapropelio, jo dalelytės, vei-
kiamos vandens, susitraukia padidindamos porų tūrį, t. y. 
mažina bandinio tankį. Įterpus sapropelio 2% ir daugiau, 
pradeda reikštis sąveikos jėgos tarp molio skeleto ir saprope-
lio dalelių (Navickas ir kt., 2005). Tie du veiksniai vienas ki-

tą kompensuoja, ir bandinių tankis, įterpus sapropelio 2–4%, 
nuo sapropelio kiekio nepriklauso. Gryno molio bandinių 
tankis formavimo slėgių intervale (10–40 MPa) priklauso 
nuo slėgio beveik tiesiškai (Kasperiūnaitė ir kt., 2009). Ban-
dinių su sapropelio priedu ši priklausomybė yra artima tiesi-
nei, tačiau stebima didesnė sklaida. Sapropelio kiekio ir 
bandinius formuojančio slėgio įtakos bandinių tankio vidur-
kiui tiesinės regresinės analizės rezultatai pateikti 2 lentelėje. 

 
2 lentelė. Sapropelio kiekio ir bandinių formavimo slėgio įtaka bandinių tankio vidurkiui 

Table 2. The influence of the amount of sapropel and forming pressure on the average of density of samples 

 

Koeficientai 
Coefficients 

Veiksniai 
Factors 

Nestandartizuoti koeficientai 
Non-standardized coefficients 

B 

Standartizuoti koeficientai 
Standardized coefficients 

Beta 

 
p 

Konstanta  
Constant 

1684,877 - 0,000 

Sapropelio kiekis                                  
The amount of sapropel 

-34,645 -0,572 0,000 

Formavimo slėgis                                    
Forming pressure 

6,641 0,758 0,000 

 
Modelio determinacijos koeficientas R2 ,7620= . Tai 

rodo, kad pagal tiesinės regresijos modelį paaiškinama 
76,2% bandinio tankio sklaidos. Sapropelio kiekis ir ban-
dinius formuojantis slėgis bandinių tankio vidurkiui yra 
statistiškai reikšmingi (p < 0,001). Bandinius formuojantis 
slėgis  jų tankio vidurkiui turi didesnės įtakos (Beta=0,758) 
negu sapropelio kiekis bandiniuose (Beta=-0,572). Pasi-
naudoję nestandartizuotais koeficientais, gauname tiesinę 
regresijos lygtį bandinių tankio ρ  vidurkiui prognozuoti: 

               fp,x,, 6416645348771684 +−=ρ ,           (3) 

čia x  – sapropelio kiekis bandiniuose %; 

fp  – bandinių formavimo slėgis MPa. 

 
Bandinių šilumos laidžio priklausomybės nuo formavi-

mo slėgio, esant skirtingiems bandinių drėgniams, pavaiz-
duotos 3 paveiksle. Matome, kad, didėjant bandinių forma-
vimo slėgiui, šilumos laidis didėja, esant 35 MPa slėgiui pa-

siekia maksimalią vertę. Toliau didinant formavimo slėgį iki 
40 MPa, šilumos laidis mažėja. Didžiausias šilumos laidžio 
didėjimas stebimas esant 16–21 MPa ir 31–35 MPa slė-
giams. Esant 21–31 MPa slėgiui, sausų bandinių šilumos 
laidžio priklausomybė nuo formavimo slėgio yra nedidelė. 
Didėjant bandinių drėgniui matavimo metu, šilumos laidžio 
priklausomybė nuo formavimo slėgio didėja. 

Medžiagų šilumos laidis yra proporcingas jų tankiui, ta-
čiau nevienalytėse medžiagose kartu su laidumo mechaniz-
mu pasireiškia radiacinis spinduliavimas, difuzija ir dažnai 
ją lydintis slaptosios garavimo šilumos pernešimas (Navic-
kas ir kt., 2005). Virš matuoklio FOX200 apatinės plokšte-
lės, kurios temperatūra 35 ºC, oras ir vandens garai įkaista ir 
dėl difuzijos ir konvekcijos bandinyje kyla aukštyn. 

Viršutinės plokštelės temperatūra yra 30 ºC. Čia ta da-
lis vandens garų, kuri viršija sočiųjų vandens garų dalinį 
slėgį, kondensuojasi, ir išsiskiria slaptoji garavimo šiluma. 
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3 pav. Bandinių, turinčių 2% sapropelio, šilumos laidžio priklausomybė nuo formavimo slėgio, esant skirtingiems jų drėgniams:  

0 – 0%, 1 – 1%, 2 – 2%, 3 – 3%, 4 – 4%, 5 – 5%, 6 – 6%, 7 – 7%  
Fig. 3. The dependence of heat conductivity of samples having 2 % of sapropel on forming pressure when humidity is different:  

0 – 0%, 1 – 1%, 2 – 2%, 3 – 3%, 4 – 4%, 5 – 5%, 6 – 6%, 7 – 7% 
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Didėjant formavimo slėgiui, bandinio dalelės labiau 
suartėja, sumažėja jo porų tūris, ir tai savo ruožtu sumažina 
bandinio kapiliaruose vykstantį šilumos pernešimą dėl dif-
uzijos ir ją lydinčios slaptosios garavimo šilumos perneši-
mo, tačiau kartu padidėja šilumos pernešimas nuo dalelės 
link dalelės, nes sumažėjęs porų tūris padidina besiliečian-
čių dalelių sąlyčio paviršių. Be to, dėl kondensacijos atsi-
radęs vanduo pagerina šilumos pernešimą tarp besiliečian-
čių dalelių. Tai, kad šilumos laidžio maksimumas yra ste-
bimas esant 35 MPa slėgiui (3 pav.), neprieštarauja bandi-
nių tankio priklausomybei nuo formavimo slėgio. Esant 
šiam slėgiui, labiausiai suartėja bandinio dalelės. Viršijus 
šį slėgį, vis daugiau vandens pasišalina iš formuojamo 
bandinio, kuris kartu išneša smulkias dalelytes – bandinio 
poringumas padidėja, dėl to sumažėja šilumos laidis. Didė-
jant sapropelio kiekiui, šis maksimumas pasislenka link 
mažesnių slėgių, pvz., bandinių, turinčių 4% sapropelio, ši-
lumos laidžio maksimali vertė – ties 30 MPa. 

Atlikus bandinių šilumos laidžio priklausomybių nuo 
jų formavimo slėgio, drėgnio ir sapropelio kiekio juose tie-
sinę regresinę analizę, nustatyta, kad bandinių drėgnis jų 
šilumos laidžio vidurkiui turi didžiausią įtaką (Be-
ta=0,654), formavimo slėgis (Beta=0,301) ir sapropelio 
kiekis bandiniuose (Beta=-0,359) yra mažiau svarbūs. Sap-
ropelio kiekis bandiniuose yra svarbesnis negu  bandinius 
formuojantis slėgis. Regresijos standartizuotos liekanų 
reikšmės patenka į intervalą -2–2. 

 
Išvados 

 
1. Šilumos laidžio vidurkiui didžiausią įtaką turi ban-

dinių drėgnis (standartizuotas koeficientas Beta=0,654), o 
mažiausią – bandinius formuojantis slėgis (Beta=0,301). 

2. Formavimo slėgis bandinių tankio vidurkiui turi di-
desnę įtaką negu sapropelio kiekis (atitinkamai standarti-
zuoti koeficientai 0,758 ir - 0,572). 

3. Esant formavimo masės drėgniui 7% ir didinant ban-
dinių formavimo slėgį nuo 10 iki 40 MPa, tankis didėja. 

4. Didinant sapropelio kiekį nuo 0 iki 2%, sausų ban-
dinių tankis ir šilumos laidis mažėja, toliau didinant  sap-
ropelio kiekį iki 4%, šie rodikliai nekinta. 

5. Drėgnų bandinių šilumos laidis mažėja, sapropelio 
kiekiui didėjant nuo 0 iki 4%. 
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Dalia Kasperiūnaitė, Feliksas Mikuckis, Juozas Navickas 
 

Investigation of  Thermophysical Properties of Unburnt Clay Samples Having Sapropel Additives 
 

Summary 
 
This paper analyses results of the investigation over the dependence of density and heat conductivity of samples on forming pressure while measur-

ing absolute humidity as well as on the amount of sapropel when humidity of forming mass is constant (7%). It is established that when the amount of 
sapropel increases, the density of samples reduces, whilst increasing the forming pressure density increases too. In the process of measuring absolute hu-
midity and forming pressure of samples increases heat conductivity and sapropel lessens it. 

Statistical analysis of the results received in the process of the investigation was carried out applying program packet SPSS-15. In accordance with 
the data of statistical analysis forming pressure is more significant for the density of samples than the amount of sapropel (respectively standardized coef-
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ficients Beta=0.758 and Beta=-0.572). Absolute humidity of samples in the process of measuring is more important for heat conductivity (Beta=0.654) 
than forming pressure (Beta=0.301) and amount of sapropel (Beta=-0.359), and the amount of sapropel is more influential than forming pressure. 

Clay, density, heat conductivity, sapropel.  

 
Даля Касперюнайте, Феликсас Микуцкис, Йоузас Навицкас 
 

Исследование термофизических свойств образцов неженной глины с примесью сапропеля  
 

Резюме 
 
В статье описаны результаты исследования зависимости плотности и тепловой проницаемости образцов от давления прессования, их аб-

солютной влажности во время измерения и количества сапропеля при постоянной абсолютной влажности массы формирования (7%). Установ-
лено: при увеличении количества сапропеля плотность образцов уменьшается, а при повышении давления прессования – увеличивается. По-
вышение абсолютной влажности и давления прессования образцов во время измерений приводит к увеличению их теплопроводности, а сапро-
пель – к ее уменьшению. 

Линейный регрессионный анализ результатов исследования осуществлен на основе пакета программ SPSS-15. Согласно данным прове-
денного анализа, давление прессования влияет больше на среднюю величину плотности образцов, чем количество сапропеля (стандартизиро-
ванные коэффициенты соответственно Beta=0,758 и Beta= -0,572). Во время измерения теплопроводностти выявлено, что абсолютная влаж-
ность образцов влияет больше на среднюю величину теплопроводностти (Beta=0,654), чем давление прессования (Beta=0,301) и количество 
сапропеля (Beta=-0,359), а количество сапропеля имеет большее значение, чем давление прессования. 

Глина, сапропель, теплопроводность, плотность. 
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