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Santrauka. Pastato ir jo atitvarinės konstrukcijos turi būti pakankamai patikimos ir ekonomiškos. Konstrukcijos patikimu-
mas priklauso nuo naudotų  medžiagų savybių ir veikiančių įvairių apkrovų derinio, o ekonomiškumas-nuo medžiagų kainos, 
ilgaamžiškumo ir termoizoliacinių savybių. Šiuo metu termoizoliaciniam sluoksniui naudojama nemažai akmens vatos gami-
nių, kurie skirti apšiltinti sienas, grindis, stogus bei kaip grindų garso izoliacija. Akmens vatos gaminių naudojamų pastatų 
eksploatacijoje (statyboje), mechaninis atsparumas ir pastovumas bei energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimai 
daugeliu atveju siejami su esminiais statinio reikalavimais.   Parenkant tinkamus gaminius, reikia įvertinti ir dėl montavimo 
bei eksploatacijos metu atsirandančias apkrovas (pvz. plokščiuose stoguose vaikščiojimo, medžiagų svorio, sumontuotų įren-
ginių svorio ir kt). Šiame straipsnyje pateikiami ilgalaikėmis pastoviomis gniuždančiomis apkrovomis veikiamų akmens va-
tos plokščių deformatyvumo tyrimų rezultatai gauti esant pastoviam gniuždymo įtempiui (σc= 0,35σ10%). Tyrimų rezultatai 
gauti naudojant akmens vatos plokštes, kurių tankis 95 kg/m3. Eksperimento metu išbandytos 6 bandinių serijos po 5 bandi-
nius, gniuždant juos ilgalaike pastovia apkrova 122 paras. Tyrimų rezultatai apdoroti remiantis laipsnine lygtimi pagal  LST 
EN 1606 standartą bei eksponentine lytimi. Nustatyta, kad tiek laipsnine, tiek eksponentine regresinėmis lygtimis aproksi-
muotos valkšnumo kreivės vienodai gerai atitinka eksperimentinius duomenis.  
Reikšminiai žodžiai: akmens vatos plokštės, ilgalaikės apkrovos, deformacija, valkšnumas.

Įvadas  
Pagrindiniai šiuo metu naudojami energiniai ištekliai – tai 
gamtiniai ištekliai, kurie yra riboti, o jų gavyba nuolat 
brangsta. Besaikio energijos naudojimo mastas trikdo 
globalinę ekologinę pusiausvyrą. Apie 40 % šiluminės 
energijos sunaudojama pastatams šildyti, nes anksčiau, 
statant gyvenamuosius namus ir kitos paskirties pastatus, 
apie kuro ir energijos taupymą dėl žemos jų kainos galvo-
jama buvo mažai, tad tie pastatai visai nebuvo šiltinti arba 
šiltinti menkai (Buska 2010). Energijos taupymui ir jos 
vartojimo efektyvumui didinti imta peržiūrinėti pastatų ir 
statinių statybos bei eksploatavimo norminius dokumen-
tus, siekiant pagerinti termoizoliacines pastatų atitvarų 
savybes, didinant efektyvių termoizoliacinių medžiagų 
naudojimo apimtis mažinant energijos sąnaudas (Buska 
2010; Buska, Mačiulaitis 2007). 

Vienos efektyviausių termoizoliacinių medžiagų yra 
akmens vatos gaminiai, kurie plačiai naudojami pastatų ir 
statinių atitvarinėse konstrukcijose dėl mažo šilumos lai-
dumo, gerų priešgaisrinių ir garso izoliacinių savybių,  
gausios žaliavų bazės, plataus dirbinių taikymo masto ir kt.  

Struktūriškai akmens vata apibūdinama kaip erdvinė 
sistema, sudaryta iš daugybės tam tikra tvarka išsidėsčiu-
sių vienas kito atžvilgiu ir susipynusių plaušų, tarpusavyje  
 

 
(dažniausiai plaušų kontaktų vietose) sujungtų rišikliu. 
Mokslininkas (Blagojević et al. 2004) teigia, kad paga-
minto produkto kokybė priklauso nuo plaušų struktūros ir 
neišplaušintų dalelių kiekio vatoje (1 pav.). O plaušai 
vertinami pagal jų storį (skersmenį) ir ilgį bei atitinkamą 
jų santykio svyravimą (Buska 2010). 

 

 
 

1 pav. Struktūros nevienalytiškumas: 1 – plaušai be rišiklio; 2 – 
pavieniai didesnio dydžio neišplaušinto lydalo lašeliai; 3 – zo-
nos su netolygiai pasiskirsčiusia rišamąja medžiaga ar visai be 
jos; 4 – rišiklio sankaupa 
Fig. 1. Non-homogeneity of structure: 1 – fibres without bin-
der; 2 – single large non-fibrous melt insertions; 3 – areas with 
unevenly distributed binding material or without any binding 
material; 4 – accumulation of binding material 
 

Plaušų dominavimas kurios nors vienos krypties at-
žvilgiu keičia įvairių medžiagų charakteristikas, nes erd-
vinės pluoštinės struktūros medžiagų savybės įvairiomis 
kryptimis nevienodos Berestova (Берестова 2006). Tra-
diciniu gamybos technologijos būdu gaminant akmens 
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vatą, dauguma plaušų ant konvejerinio tinklo išsidėstyto 
horizontalia kryptimi. Tačiau visuomet dėl gamybos pro-
ceso ypatumų tam tikra dalis plaušų yra orientuoti atsitik-
tine kryptimi. Akmens vatos ir kitų pluoštinių medžiagų 
savybės yra plaušų orientacijos funkcija, nes jų išsidėsty-
mo kryptis daro poveikį gaminių fizinių ir mechaninių 
rodiklių dydžiui (Strazdas 1998). Mokslininkai Goreino-
vas ir Korovnikova (Горяйнов, Коровникова 1975) ap-
rašo, kad gamybos metu pluošto klodo formavimo etape 
keičiant tankį ir plaušų išsidėstymo kryptį (perorientuo-
jant), struktūroje, galima nustatyti gaminių stiprumo sa-
vybes. Todėl mechaninės gaminių savybės (gniuždymo ir 
tempimo stipris) priklauso nuo plaušų orientacijos gami-
nio struktūroje bei lemia šiluminės izoliacijos efektyvu-
mą. 

Pluoštinės struktūros valdymas – reguliuojant plaušų 
išsidėstymo kryptį pluošto klode gamybos technologinio 
proceso etape leidžia gaminti norimų šiluminių, stiprumo 
ir deformacinių savybių akmens vatos gaminius bei opti-
mizuoti gamybos procesus (Strazdas, Eidukevičius 1985). 

Akmens vatos plokštės vis dažniau naudojamos kaip 
termoizoliacinė-konstrukcinė medžiaga. Racionaliam 
akmens vatos plokščių panaudojimui konstrukciniams 
tikslams būtini duomenys apie jų deformatyvumo poky-
čius veikiant aplinkai ir statinėms apkrovoms. Šie duome-
nys gali būti gauti tradiciniu būdu – ilgalaikiais 
valkšnumo tyrimais imituojant realių eksploatacinių fak-
torių poveikį šiai medžiagai naudojant valkšnumo nusta-
tymo ekspres metodus Uržumciev, Maksimov 
(Уржумцев, Максимов 1975). Šiems tikslams taikomi 
du metodai. Taikant ekstrapoliacijos metodą valkšnumo 
procesas aproksimuojamas pagal pasirinktą skaičiuojamą-
jį modelį, darant prielaidą, kad pasirinktas deformacijų 
dėsningumas lieka teisingu ir už eksperimento ribų. Eks-
perimentiškai pagrįstas ekstrapoliacijos panaudojimas gali 
būti viena iš priemonių patikimiems prognozės rezulta-
tams gauti. 

Taikant analogijos metodą relaksacijos procesai pa-
greitinami keičiant temperatūrines-drėgmines sąlygas arba 
įtempius. Analogijos metodas ir metodinės rekomendaci-
jos jo naudojimui išsamiai pateiktos Uržumciev, Maksi-
mov (Уржумцев, Максимов 1970) publikacijoje, kurioje 
aptarta eilė problemų, susijusių su medžiagų ilgalaikių 
deformacijų prognozavimo taikymo pradiniu etapu. 

Vienas pirmųjų bandymų panaudoti temperatūros-
laiko ir įtempių-laiko analogijos metodus poliuretano 

putplasčių ilgalaikių deformacijų pateiktas (Krollmann 
1995) darbe. Platesnė informacija apie analogijos metodo 
pritaikymą pateikta Šamov (Шамов et al. 1980) darbe, 
kuriame pateikti kelių rūšių putplasčių eksperimentinių 
tyrimų duomenys. Čia parodyta, kad panaudojant įtempių-
laiko analogijos metodą gaunamas geras apibendrintų 
kreivių sutapimas su tiesioginių ilgalaikių eksperimenti-
nių tyrimų kreivėmis.  Tačiau jo eksperimentinės galimy-
bės, lyginant su temperatūros-laiko analogijos metodu, 
labiau ribotos.  

Valkšnumo deformacijos paprastai yra išreiškiamos 
apskaičiavimo modeliu, kurio skaitmeniniai parametrai 
yra gaunami remiantis rezultatais gautais ribotos trukmės 
eksperimentų metu. Daroma prielaida, kad pasirinktas 
deformavimosi principas galioja ir už tiesioginio eksperi-
mento ribų. Europoje atliekamuose ilgalaikiuose akmens 
vatos plokščių eksperimentuose paprastai valkšnumo 
deformacijoms yra imamas 10 metų produkcijos eksploa-
tavimo laikotarpis. Remiantis LST EN 1606:1997 tiesio-
ginio eksperimento trukmė turi būti 122 dienos. 

Todėl labai aktuali problema yra sukurti ir išplėtoti 
prognozės metodus, kurie leistų įvertinti tikėtinas ilgalai-
kes valšnumo deformacijas akmens vatos plokštėse,  re-
miantis ribotos trukmės eksperimentais. 

 Žinios apie deformatyvumą reikalingos tiek projek-
tuojant, tiek ir gaminant ar statant atitvarines konstrukci-
jas su akmens vatos izoliaciniu sluoksniu.  

Šio darbo tikslas – koreliacinių ryšių tarp įtempių, 
deformacijų ir apkrovų trukmės nustatymas, t.y. jų reolo-
ginių savybių, būtent – valkšnumo nustatymas. 

Bandymų metodika 
 

Visų šešių serijų  pradiniai bandinių duomenys pa-
teikti 1 lentelėje. Trumpalaikio gniuždymo tyrimų rezulta-
tai ir ilgalaike apkrova σc= 0,35σ10% gniuždomų akmens 
vatos plokščių eksperimentinių deformatyvumo tyrimų 
rezultatai ir jų regresinės analizės duomenys pateikti 
2 lentelėje. 

Atliktų 6 valkšnumo bandymų serijų akmens vatos 
bandinių tankis kito nuo 97 iki 103 kg/m3, bandinius 
gniuždant pastovia gniuždančia apkrova σc = 0,35 · σ10%. 
Čia σ10% – gniuždomasis stipris atitinkantis 10% deforma-
ciją. Rišiklio kiekis sudarė nuo 3,6 iki 4,3 masės %.
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1 lentelė. Pradiniai akmens vatos plokščių bandinių duomenys 
Table 1. The initial date of stone wool slabs  

 
Fiziniai mechaniniai bandinių rodikliai 
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intervalu*) 

 
 
 

nustatymų 
kiekis 

 
 
vidutinė vertė su pasikliautinuoju 

intervalu*) 

1 5 200 136–140 97–100 99±1 5 3,72±0,17 
2 5 200 97–100 96–100 97±3 5 3,62±0,27 
3 5 200 57–60 99–103 100±2 5 4,10±0,16 
4 5 200 136–140 97–101 99±2 6 3,62±0,18 
5 5 200 136–140 98–103 100±3 6 3,62±0,18 
6 5 200 136–140 97–103 99±3 6 3,62±0,18 

 
Plokščių panaudojimo sritis: 1- Sutapdintų stogų, kuriuos veikia standartinės apkrovos šilumos izoliacija. Naudojamos kaip apati-
nės plokštės dvisluoksnio šiltinimo atveju; 2- Sutapdintų stogų, kuriuos veikia standartinės apkrovos šilumos izoliacija. Naudojamos 
kaip apatinės plokštės dvisluoksnio arba kaip vidurinės - trisluoksnio šiltinimo atveju; 3- Sutapdintų stogų, kuriuos veikia standarti-
nės apkrovos šilumos izoliacija. Plokštėse išpjauti ventiliaciniai grioveliai, kurie padeda pašalinti drėgmę iš stogo konstrukcijos. 
Naudojamos kaip apatinės plokštės dvisluoksnio arba kaip vidurinės- trisluoksnio šiltinimo atveju; 4-5-6-Sutapdintų stogų, kuriuos 
veikia standartinės apkrovos šilumos izoliacija. Plokštėse išpjauti ventiliaciniai grioveliai, kurie padeda pašalinti drėgmę iš stogo 
konstrukcijos. Naudojamos kaip apatinės plokštės dvisluoksnio arba kaip vidurinės- trisluoksnio šiltinimo atveju;  
2 lentelė. Ilgalaike apkrova σc= 0,35σ10% gniuždomų akmens vatos plokščių eksperimentinių deformatyvumo tyrimų rezultatai ir jų 
regresinės analizės duomenys 
Table 2. Experimental results and the data of regression analysis of mineral wool slab deformability under compressive stress σc= 
0,35σ10% 

Bandymų rezultatai, kai apkrova: Regresinės analizės duomenys*) 
trumpalaikė ilgalaikė Regresinių lygčių pasto–

vieji koeficientai 

Ban
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σc, kPa 

 
ε0, % 

 
εc (te), % 
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b0 b1 b2 

 
 
 

Sr, % 

0,119 65 0,0389 0,1448 – 0,0029 1 99±2 38±5 99 137,2 13,3 1,97 0,125 84 0,0343 0,1666 0,5512 0,0036 
0,100 65 0,0393 0,1160 – 0,0037 2 97±4 41±2 98 97,8 14,2 2,00 0,103 84 0,0336 0,1431 0,1350 0,0042 
0,115 65 0,0298 0,1761 – 0,0051 3 103±3 47±2 101 58,12 16,2 2,82 0,120 84 0,0263 0,1975 0,2139 0,0049 
0,059 65 0,0883 0,1290 – 0,0012 4 97±2 37±2 99 136,8 13,1 1,73 0,022 122 0,1018 0,1054 0,3659 0,0046 
0,026 65 0,2963 0,1574 – 0,0065 5 98±2 37±2 100 136,9 18,9 2,83 0,058 122 0,3210 0,1443 0,3094 0,0132 
0,013 65 0,1529 0,1515 – 0,0039 6 99±5 38±2 100 136,6 17,7 2,41 0,044 122 0,1629 0,1410 0,2870 0,0060 

 
Sr, % - vidutinis kvadratinis nuokrypis; 
*) Skaitiklyje – eksperimentinių duomenų aproksimacijos rezultatai pagal (2) lygtį; 
*) Vardiklyje – eksperimentinių duomenų aproksimacijos rezultatai pagal (3) lygtį. 

Bandymams naudotos dalinai gofruotos ir horizonta-
liai sluoksniuotos struktūros akmens vatos plokštės su 
sintetiniu ( fenolio – formaldehido dervų ) rišikliu, paga-
mintos įvariose Europos gamyklose ir skirtos apšiltinti 

sutapdintus plokščius stogus, monolitines rūsių bei grindis 
ant perdangų. 
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Dauguma panaudojimo atvejų šių plokščių apkro-
va – išlyginančio betono sluoksnio masė, stogo dangos ir 
naudingoji grindų apkrova. 

Naudotų plokščių vardinis storis buvo: 50 mm, 100 
mm, 160 mm. 

Akmens vatos plokštės buvo bandomos praėjus 1 – 
1.5 mėn. po jų pagaminimo. Jos buvo kondicionuojamos 
(20–22)0C temperatūros ir ( 50–60 ) % santykinio drėgnio 
aplinkoje. Gniuždymo bandymams naudoti (200×200 mm 
bandiniai (LST EN 826, LST EN 13126). Jų storis atitiko 
vardinį panaudotų plokščių storį.  Bandinių matmenys 
parinkti pagal (LST EN 826, LST EN 13162) reikalavi-
mus ir buvo tinkami patikimam specifinių gniuždymo 
ypatybių vertinimui bei deformacijų matavimui reikiamų 
tikslumu. Bandinių matmenų ir jų tankio nustatymas at-
likti pagal (LST EN 823, LST EN 826, LST EN 13162) 
standartų  reikalavimus. 

Valkšnumo bandymai buvo atliekami reguliuojamo 
temperatūrinio-drėgminio režimo patalpose specialiuose 
stenduose (2 pav.), užtikrinančiuose ilgalaikį veikiančių 
apkrovų pastovumą (122 paras). 

 
2 pav. Įrenginio akmens vatos bandinių valkšnumui tirti  
schema (a) ir bendras bandymų įrenginio vaizdas (b) :  
1 – laikrodinio tipo indikatorius; 2 – apkrovos pakaba;  
3 – paslanki plokštelė tolygiam apkrovos pasiskirstymui;  
4 – bandinys; 5 – atraminė sija su atramine plokštele;  
6 –pastovi apkrova 
Fig. 2. A schematic view of the device for determing creep 
 strain (a) and a general view of testing (b): 1 – dial gauge;  
2 – loading bridge; 3 – load distribution plate movable,  
self-aligning); 4 – test specimen; 5 – support beam and  
6 – constant load 

Bandinių apkrovimui buvo panaudoti bandinių ašyje 
ant rutulinės atramos pakabinti svoriai. Bandinio defor-
macijos buvo matuojamos laikrodinio tipo indikatoriais, 
kurių padalos vertė 0,01 mm. Ilgalaikių gniuždymo įtem-
pių stabilumo paklaida neviršyjo 1 %, o valkšnumo de-
formacijų matavimo paklaida – 0,005 mm. Akmens vatos 
gaminių eksperimentiniai valkšnumo tyrimai pradėti nuo 
trumpalaikių stipruminių ir deformuojamumo charakteris-
tikų nustatymo (Gnip et. al. 2009). Tokia tyrimų pradžia 

yra tradicinė ir būtina tolimesniam konstrukcinių medžia-
gų valkšnumo charakteristikų prognozavimui (Vaitkus et. 
al. 2006; Gnip et. al. 2004a, 2004b, 2007, 2009). 

Gniuždymo apkrovos pagal (LST EN 826) reikala-
vimus buvo statmenos bandinių paviršiams, sutampan-
tiems su plokščių iš kurių jie paruošti paviršiais. 
Gniuždomieji bandinių paviršiai buvo šlifuojami. Standar-
te (LST EN 13162) pateikti reikalavimai bandinių geo-
metrijai, bandymų atlikimui, sąlyginio įtempio gniuždant 
σ5,(10%)  ir  pradinio tamprumo modulio gniuždant E nusta-
tymui. Gniuždymo bandymai atlikti kompiuterizuota ban-
dymų mašina H10KS (Hounsfield, Anglija). Apkrovimo 
greitis sudarė ( 0,1 ds ± 25 % ) mm/min ( čia ds – bandinio 
storis milimetrais ), jėgos matuoklio paklaida svyravo nuo 
1 iki 11 N ( jėgos matuoklio kalibravimo išplėstinė ne-
apibrėžtis 0,06–0,53 % ). Akmens vatos bandinių išilginių 
deformacijų matavimo pagal mašinos traversos poslinkį 
tikslumas sudarė 0,01 mm. Gniuždymo bandymai atlikti ( 
55 ± 5 )% santykinio oro drėgnio ir (23 ± 2)0C temperatū-
ros sąlygomis (LST EN 826, LST EN 13162)  . 

Akmens vatos bandinių trumpalaikiams bandymams 
naudota bazinė programa Qmat Professional Ver.3.83, 
skirta gniuždymo bandymų atlikimui. Kiekvieno išbandy-
to bandinio atveju buvo pateikiami apskaičiuoti sąlyginiai 
įtempiai σ5% ir σ10%, pradinis tamprumo modulis E ir nu-
braižoma deformacijų diagrama. 

 

Santykinės deformacijos
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3 pav. Akmens vatos gaminių gniuždymo diagramos 
„įtempiai−santykinės deformacijos“ schema 
Fig. 3. Stone wool products compressive „stress-strain“ diagram 
of deformation 

Pagal nustatytas stiprio gniuždant vertes ir pradinį 
tamprumo modulį buvo parenkami ilgalaikių bandymų 
režimai. Kiekvienam ilgalaikio apkrovimo lygiui parinkti 
buvo išbandyta nuo 10 iki 15 kontrolinių bandinių. Ban-
dinių matmenys buvo tokie pat kaip ir ilgalaikio valkš-
numo bandymuose. Visi bandiniai prieš atliekant 
bandymą 1 parą buvo išlaikomi be apkrovos užduotose 
temperatūros ir aplinkos oro drėgnio sąlygose, atitinkan-
čiuose ilgalaikio eksperimento sąlygas (T = (23±2) ºC ir 
RH = (50±5) %) [LST EN 1606]. 
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Valkšumo charakteristikų įvertinimui kiekvienas 
bandinys buvo apkraunamas iki užsiduoto įtempio σc ir 
buvo stebima deformacijų kinetika. Valkšnumo bandymai 
buvo atlikti parinkus įtempių σc lygius 0,35σ 10%. 
Kiekvieno įtempių lygio bandymams buvo panaudota 5 
vienodos (artimo)  tankio bandiniai. Bandiniai kaip ir 
trumpalaikių bandymų metu buvo orientuoti taip, kad 
gniuždančių jėgų kryptis būtų statmena plokštės, iš kurios 
jie išpjauti, paviršiui. Kiekvienas bandinys buvo apkrau-
namas greičiau kaip per 15 s (LST EN 1606). Pradinė 
bandinio deformacija ε0 (dydis kuris apibudina ne tik 
tampriąją deformaciją, bet dalį greitai didėjančios valkš-
numo deformacijos)  buvo fiksuojama 0,01 mm tikslumu 
po (60 ± 5) s nuo apkrovimo proceso pradžios (šis fiksuo-
tas laiko momentas t = 0 priimamas kaip valkšnumo de-
formacijų pradžia). Šių bandymų rezultatai-eksperimen-
tinės deformacijų ε priklausomybės nuo laiko t, kai σc = 
const. 

Valkšnumo deformacijų aproksimavimas 
Straipsnyje naudojamos lygtys pagrystos fenomeno-

loginiu valkšnumo reiškiniu t.y., remiasi valkšnumo reiš-
kinio eksperimentinių tyrimų rezultatų teorinio aprašymo 
formalizuotais duomenimis. 

Pastovia apkrova gniuždomų akmens vatos bandi-
niuose besivystančios deformacijos susideda iš sąlyginai 
momentinės deformacijos ε0, atsirandančios iškart po 
apkrovos pridėjimo ir vėliau išsivystančios deformacijos 
εc(t).                                                                                                 
.                           ε=ε0+εc(t),                           (1) 

Fenomenologinis funkcijos F[εc(t)] aprašymas atlik-
tas remiantis dviem prielaidomis. Vienoje jų priimta, kad 
valkšnumo greitis mažėja esant palaipsniam elementarių 
deformacijų nešėjų skaičiaus mažėjimu, ir palaipsniui vis 
lėtėjančių nešėjų įsijungimui į deformacijos procesą. To-
kiu atveju valkšnumas εc(t) yra nusistovėjęs procesas ir 
valkšnumo deformacijos gali būti išreikštos lytimi: 

εc(t)=b0tb1,                          (2) 
čia: εc(t) – valkšnumo deformacijos vidutinė vertė laiko 
momentu t, %;        b0,b1 – konstantos, priklausančios nuo 
medžiagos savybių;        t – laikas, val. 

Kita prielaida pagrįsta tuo, kad valkšnumo greičio 
mažėjimas laiko bėgyje sąlygojamas elementarių defor-
macijos nešėjų kiekio mažėjimu esant nekintam kiekvieno 
nešėjo judrumui. Valkšnumas yra gęstantis procesas ir 
ryšys tarp valkšnumo deformacijos εc(t) ir laiko t-
eksponentinis: 

             ε(t)= b0(1 – exp(-b1*tb2)),               (3) čia: b0 - εc vertė, kai t → ∞;       t – laikas, paromis. 
Darbe buvo atlikti 122 parų trukmės valkšnumo eks-

perimentai ir atliktas gautų duomenų statistinis apdoroji-

mas. Empirinių lygčių (2) ir (3) valkšnumo deformacija – 
pastovaus gniuždomojo įtempio veikimo trukmė pastovūs 
koeficientai  nustatyti mažiausių kvadratų metodu (Saka-
lauskas 1998). Eksperimentinių duomenų sklaidai apie 
regresijos linijas (2) ir (3) įvertinti naudotas vidutinis 
kvadratinis nuokrypis Sr (Sakalauskas 1998). 

Tyrimų rezultaltai 
Eksperimentiškai nustatant σ10%,σcr,E,ρ, stebima gau-

tų verčių sklaida apie tam tikrą vidutinę vertę Y, todėl 
ryšys tarp bandymais nustatytų dydžių yra stochastinis. 
Darbe panaudotos linijinės – taškinės priklausomybės 
kurioms būdingas skaičiavimų paprastumas ir galimybė 
reikiamu tikslumu nustatyti kiekybines akmens vatos 
plokščių deformatyvumo ir stiprio gniuždant vertes. 

4 pav. Pateiktos ilgalaike apkrova gniuždomų ak-
mens vatos bandinių storio sumažėjimo Xc(t) eksperimen-
tinės kreivės. Santykinių valkšniųjų deformacijų εc(t) 
vertės buvo apskaičiuotos pagal (2) ir  
(3) lygtis. Tokia forma eksperimentinių tyrimų rezultatai 
parodyti 5 pav., o atitinkami matematinio statistinio apdo-
rojimo rezultatai pateikti 2 lentelėje.Statistinio rezultatų 
vertinimo tikslais kiekvienoje tyrimų serijoje buvo ban-
doma grupė artimų pagal savo savybes bandinių. Atlikti 
šešių tokių bandinių serijų ilgalaikio gniuždymo tyrimai. 
  

 3 lentelė. Ilgalaike apkrova σc= 0,35σ10% gniuždomų akmens    
vatos plokščių regresinės analizės duomenys 
Fig. 3. The data of regression analysis of mineral wool slab 
deformability under compressive stress σc= 0,35σ10% 

 
Bandymo 
Nr. 

         Valkšnumo deformacijos        prognozinės 
vertės εc (t), %, kai numatymo                          
periodas 10 metų (65/122 paros) 

1 0.61/0.57 
2 0.83/0.79 
3 0.81/0.76 
4 1.18/1.08 
5 0.56/0.32 
6 0.52/0.35 
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 4 pav. Akmens vatos bandinių storio sumažėjimas juos  
gniuždant ilgalaike pastovia apkrova σc = (0,35·σ10% kinetika, 
kai stipris gniuždant σ10%, kPa: 1-36; 2-49; 3-38; 4-41; 5-43; 6-
46. Eksperimentinių tyrimų trukmė: • - iki 90 parų;◦ - virš 90 
parų. 
Fig. 4. The reduction in thickness Xc(t) of stone wool test 
 specimens over the period of time t under fixed compre- 
ssive stress σc= 0,35σ10% and test duration up to 90 (●); 
and above 90 (○) days.  
 

 
 
5 pav. Akmens vatos bandinių valkšniųjų deformacijų didėjimo 
kinetika (eksperimentiniai duomenys) gniuždant pastovia 
fiksuota apkrova (σc= 0,35σ10%). Aproksimuota : (–) -pagal lygtį 
(2), (---) pagal lygtį (3). Eksperimentinių tyrimų trukmė: • - iki 
90 parų; ◦ - virš 90 parų. 
Fig. 5. Creep strain εc(t) growth kinetics (experimental data) of 
stone wool test specimens using a fixed constant compressive 
load  (σc= 0,35σ10%).(-) is the approximation by Eq. (2), (---) by 
– (3). . Other symbols are the same as to those given in Fig.4  

Statistinė eksperimentinių duomenų analizė parodė, 
kad, įvertinus eksperimentines paklaidas, valkšnumo de-
formacijų aproksimavimas regresijos lygtimis (2) ir (3) 
vienodai gerai aprašo tyrimų rezultatus (žr.5 pav.). Todėl, 
atliktų eksperimentų ribose neįmanoma atiduoti pirmeny-
bę vienai ar kitai pasiūlytai priklausomybei. Tačiau, empi-
rinė priklausomybė (2) netenkina valkšnumo 
deformacijos ribinės sąlygos, kai b1> 0, o t → ∞. Priklau-
somybė (3) pakankamai gerai aprašo tyrimų rezultatus ir 
tenkina valkšnumo deformacijų bei greičio vystimosi 
ribines sąlygas, kai t → 0, ir t → ∞. Pagal (3) empirinę 
priklausomybę galima apskaičiuoti akmens vatos plokščių 
valkšnumo deformacijos εc(t) vertes, bet kuriuo laiko 

momentu, tame tarpe, kai t → ∞ ir, tuo pačiu, nustatyti 
vidutines ribinės valkšnumo deformacijos εc(t → ∞) = b0 
vertes. 

Ilgalaikei prognozei panaudojant regresines lygtis 
(2) ir (3), prognozuojamos εc(t) vertės gaunamos atlikus 
paprastą operaciją – į regresinę lygtį įrašant nepriklauso-
mo kintamojo laiko vertes (10 metų). Apskaičiuotos ver-
tės pateiktos 3 lentelėje. 

4 pav. Pateiktos vidutinių taškinių prognozuojamų εc 
(T = 10) verčių, apskaičiuotų pagal laipsnine (2) ir (3) 
lygti, palyginimas. Valkšnumo deformacijų εc (T = 10), % 
, prognozuojamų verčių santykinis skirtumas buvo ap-
skaičiuotas pagal formulę (4):  

 

               (4) 
Єc(65)(T = 10) ir Єc(122)(T = 10) – prognozojuomos 
valkšnumo deformacijos vertės 10 metų periodui, apskai-
čiuotos atitinkamai pagal (2) ir (3) lygtis. 

Vertinant (2) pateiktus duomenis pažymėtina, kad, 
ekstrapoliuojant pagal eksponentinę lygtį (3), 
prognozuojamos 10 metų laiko periodui valkšnumo 
deformacijų vertės vidutiniškai 16 % mažesnės, (išskyrus 
du atskirus nuokrypius ∆εc (T = 10), siekiančius 45 ir 59 
%  . 

Taip pat pažymėtina, kad ekstrapoliacijos metodas 
yra gana grubi operacija, pagrįsta eile prielaidų, todėl 
atliekant tokius skaičiavimus priimama, kad 
pasikliautinoji tikimybė lygi (70 – 95) %. Kadangi 
prognozuojamų valkšnumo deformacijų ∆εc (T = 10) 
verčių skirtumai (žr. 6 pav) nustatyti išeinant labai toli už 
tiesioginio eksperimento laiko diapazono ribų, leidžia 
teigti, kad prognozės rezultatai Єc(65)(T = 10) ir Єc(122)(T = 
10) neprieštarauja vienas kitam, tai yra suderinami. 

Priėmus šią prognozuojamų rezultatų 
neprieštaringumo sąlygą bei įvertinus jų patikimumą, gali 
būti realizuota prognozių sintezės procedūra. Jo esmė – 
prognozinių verčių, gautų pagal laipsninę (2) ir 
eksponentine (3) lygtis, vidutinio svertinio rezultato 
nustatymas. Kuo mažiau yra patikimas atskiras rezultatas, 
tuo mažesnis svertinis indėlis į kombinuotą prognozę, 
kuri turi būti žymiai patikimesnė, negu jos dedamosios. 

Šiame darbe tokia galimybė tik konstatuota. Atlikus 
tolesnius prognozių pagal lygtis (2) ir (3) tyrimus, tokia 
sintezė galės būti realizuota 10 metų nustatymo 
laikotarpiui. 
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6 pav. 10 metų laikotarpyje pastovia gniuždančia apkrova σc veikiamų akmens vatos plokščių valkšnumo deformacijų prog-
nozinių verčių, apskaičiuotų pagal eksponentinę lygtį, santykinis 
sumažėjimas lyginant su apskaičiuotomis pagal laipsninę lygtį 
vertėmis kai gniuždomasis įtempis – 0,35 σ10%.  ∆ - eksperimen-
tiniai duomenys pagal eksponentinę lygtį; ○ – pagal laipsninę. 
Fig. 6. 10- year period of constant compressive load σc exposed 
to the mineral wool boards creep deformation of prognostic 
value, calculated according to an exponential equation, the 
relative reduction compared with the calculated values 
according to the equation when a gradual compressive strength - 
0,35 σ10%: ∆ - experimental data by an exponential equation; ○ - 
under gradual. 

Išvados 
1. Racionalų akmens vatos plokščių panaudojimą 

termoizoliaciniams-konstrukciniams tikslams dauguma 
atvejų apibrėžia turimų žinių apie jų stiprumo ir deforma-
tyvumo charakteristikas lygis. Šiame darbe pateikti tyri-
mų duomenys apie deformatyvumą ilgalaikėmis 
apkrovomis gniuždomų akmens vatos plokščių naudoja-
mų plokščių sutapdintų stogų, grindų apšiltinimui bei 
tarpaukštinių perdangų garso izoliavimui po išlyginamuo-
ju betono sluoksniu. 

2. Akmens vatos gaminių gniuždomąjį stiprį apibrė-
žia maksimalus įtempis, kuriam esant dar neprasideda 
akmens vatos gaminių struktūros pokyčiai ir kuris vadi-
namas kritiniu įtempiu σcr  (3 pav).  

3. Nustatytas akmens vatos gaminių valkšnumo są-
ryšis su tankiu ir gniuždomos apkrovos dydžiu. Žinant Єc 
(t) vertes, iš (2) ir (3) lygčių galima apskaičiuoti akmens 
vatos gaminių prognozuojamąsias valkšniąsias deformaci-
jas, bet kuriam iš pastovių gniuždomųjų įtempių σc, suda-
rančių (36 – 49) % σ10% , veikimo laiko periodą iki 10 
metų. 

4. Tiesioginio 122 parų trukmės akmens vatos 
plokščių bandinių valkšnumo bandymų rezultatų matema-
tinis – grafinis apdorojimas parodė, kad tiek laipsnine tiek 
eksponentine regresinėmis lygtimis aproksimuotos valkš-
numo kreivės vienodai gerai atitinka eksperimentinius 
duomenis. Atliktų tiesioginių eksperimentų ribose objek-

tyviai negalima išskirti nei vieno iš šių aproksimavimo 
būdų.  

5.  Nustatyti prognozuojamų valkšnumo deformacijų 
∆εc (T = 10) verčių skirtumai, leidžia teigti, kad 
prognozės rezultatai Єc(65)(T = 10) ir Єc(122)(T = 10) 
neprieštarauja vienas kitam, tai yra suderinami. 

6. Vertinant (2) – oje lygtyje pateiktus duomenis 
pažymėtina, kad, ekstrapoliuojant pagal eksponentinę 
lygtį (3), prognozuojamos 10 metų laiko periodui 
valkšnumo deformacijų vertės vidutiniškai 16 % 
mažesnės, (išskyrus du atskirus nuokrypius ∆εc (T = 10), 
siekiančius 45 ir 59 %  . 
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LONG-TERM COMPRESSIVE STRESS INFLUENCE ON 
STONE WOOL SLABS DEFORMABILITY RESEARCH 

L. Steponaitis 

Abstract 
Summary. Build of the building and its design must be suffi-
ciently reliable and cost effective. The structure depends on the 
material properties and operating in combination with various 
loads, and cost-of-materials cost, durability and insulation prop-
erties. Currently there are used a number of stone wool products, 
which are intended to insulate the walls, floors, roofs and as 
sound insulation for floors, for the heat insulation layer. Mineral 
wool products for use of buildings ( during construction proc-
ess), mechanical strength and stability as well as energy saving 
and heat retention requirements in many cases associated with 
the essential requirements of the building. Selecting the right 
products to be assessed and for the installation and operation of 
the resulting strains (for example: walking flat roof, material 
weight, the weight of the equipment, etc.). This article presents 
the long-term compressive stress exposed to rock wool board 
deformability results obtained under constant compressive stress 
(σc= 0,35σ10%). Test results obtained by using mineral wool 
boards with a density of 95 kg/m3. During the experiment, six 
samples tested within a series of five samples, the compressive 
load to a stable long-term in 122 days. The results of researches 
have been processed based on the gradual equation in accor-
dance with LST EN 1606 standard and the exponential equation, 
as well. It was found that both gradual and exponential regres-
sive equations, approximational creep-strained curves equally 
well the experimental data.  
 
Keywords: stone wool slabs, long-term loads, deformation, 
creep. 


