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Preface
Independence, democracy, and open frontiers have all contributed to facilitating the
contacts between the countries in the Baltic region in the 1990s. Increasing
interchange in culture and trade has given the Swedes a new perspective both on
themselves and on how the Swedish cultural heritage is preserved and used. The
architectural traditions in the different Baltic countries have many similarities, and
the problems related to the care and preservation of buildings and built environments
are also similar.
The Swedish Central Board of National Antiquities has, with special financial
support from the Ministry of Culture, translated a number of informative texts and
articles on the subject of building preservation into Estonian, Latvian, Lit-huanian,
and Polish. This materiai will be made available both in printed form and on the
Internet.
We hope that these publications, together with other projects that convey information and knowledge, will help to increase and intensify the discussion on the
problems involved in and the conditions for building preservation in the Baltic
region.

Stockholm,Junel997
Erik Wegraeus
Riksantikvarie

Central Board of National Antiquities
Sweden
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Villa dei Misteri, Pompėja. Antikines čerpes sudaro plokščios apatinės plytelės (arbatos (te) gelsvos spalvos; iš čia švediškas
"tegel"- "čerpė") ir lenktos gaubiamosios plytelės (imbrekso). Atkreipkite dėmesį \ gaubtinių plytelių galuose esančias kaukes,
vadinamas antefiksais.

Istorinė apžvalga
Stogo čerpės turi tokias pat senas tradicijas, kaip ir degintos plytos, gal
net ir senesnes. Kinietiškų čerpių ir jų atvaizdų radiniai siekia Chou
dinastijos laikmetį, t.y. apie 100 m. pr. m. erą. Atitinkami čerpių tipai
buvo naudojami ir antikinėje Graikijoje bei etruskų statiniuose.
Į Skandinaviją čerpės atkeliavo prieš XII a. pabaigą. Pirmosios
Skanėje (tuometinėje Danijoje) statytos bažnyčios ir vienuolynai buvo
dengiami čerpėmis taip, kaip ir Europoje.
XIII a. elgetaujančių vienuolių ordinai statėsi vienuolynus daugelyje
Švedijos miestų, ir vėliau visose šiose vietose kasinėjimų metu
viduramžių kultūriniuose sluoksniuose buvo rastos čerpės. Rastosios
čerpės yra antikos laikų lovinių ("vienuoliai" ir "vienuolės") čerpių
tipo, tačiau yra rasti ir pavieniai senesnių antikos laikų formų čerpių
pavyzdžiai su plokščia apatine plytele. Be to, rasta ir daug Vidurio
Europoje paplitusių gontinių čerpių pavyzdžių.
Viduramžių miestuose čerpėmis pradedami dengti ir gyvenamieji
namai bei sandėliai. Paveiksle "Vadersolstavlan", vaizduojančiame
Stokholmą 1535 m., matome miestą, kurio didžioji dalis stogų yra
dengti čerpėmis. Čerpėmis pirmieji pradedami dengti žymiausieji
miesto pastatai.
Skanės, Hallando ir Blekingės regionuose jau viduramžiais čerpės
plačiau pradedamos naudoti ir kaimo vietovėse. Gal tai dėl to, kad
laiptinės frontono nuosvyras lengviausia yra dengti čerpėmis. Iki šiol
pas mus yra išlikę pastatų su čerpėmis dengtais frontonais, ant kai
kurių, galbūt, dar yra išlikę viduramžių čerpių liekanų.
Pati čerpių gamyba nuo viduramžių iki vėlyvo XIX a. industrializacijos ir mechanizacijos kito labai nežymiai. Ten, kur buvo tinkamo
molio ir kur turėjo būti statomi didesni statiniai, molis buvo kasamas
rudenį, iš per žiemą sušalusio molio buvo kaldinamos čerpės, jos buvo
džiovinamos, o vėliau, vasaros pabaigoje išdeginamos paprastose lauko
krosnyse. Ilgainiui buvo pradėtos statyti la-

Japoniškų, kinietiškų ir antikinės
Graikijos čerpių formų bei panaudojimo pavyzdžiai.

Viduramžių pastatas su pakopiniu
frontonu, dengtu lovinėmis (vienuoliškomis) čerpėmis. Yra išlikę keletas
pastatų su viduramžių čerpių liekanomis. Sis pastatas yra Ystad mieste;
nuotrauka daryta prieš pastato restauravimą.

biau pastovios, periodiškai kūrenamos krosnys. Daugelis jų išliko iki
XX a. pradžios.
Kai kuriose Švedijos vietose čerpių krosnys buvo sutinkamos gana
dažnai: viena vertus, tai priklausė nuo čerpių poreikio vienuolynų
ordinams ir tankiai išsidėsčiusiems miestams Skanės ir Malardale-no
regione, kita vertus, - nuo didelių molio kiekių Skanės, Upplan-do ir
Malardaleno lygumose.
Per visą viduramžių laikotarpį čerpių gamyba ir panaudojimas buvo
nukreiptas į vienuolynus ir miestus. Vykstant reformacijai, padėtis
pasikeitė. Nykstant vienuolynams, buvo prarasta ir čerpių gamybos
bazė. Kai kuriose vietose čerpių gamyba savo buvusią reikšmę naujai
įgijo tik XIX a. pabaigoje.
Po reformacijos čerpės vis labiau tapo importuojama preke.
Greičiausiai didžioji čerpių dalis antroje XVI a. pusėje ir XVII a. buvo
gabenama laivais, tame tarpe ir į Stokholmą, kaip balastas. Plačiai
sutinkami čerpių ženklai, greičiausiai atsirado prekybiniuose
miestuose, pav. Liubeke.
Didžiosios valstybės laikų dvarų statyboms Malardalene didžiausią
paklausą turėjo plytos todėl plytinę buvo galima rasti beveik kie

Stogo čerpių gamyba Švedijoje 1900 1950 m. Atkreipkite dėmesį, kad
lentelės mastelis yra logaritminis.
1950 m. čerpių gamyba pasiekė 80
ihln. čerpių per metus. Šiandien pagaminama tik dešimtadalis šio kiekio.
Iš WilIiamo Bruno "Plytų pramonė
Malar provincijoje".

vienoje didesnėje sodyboje. Šiose plytinėse buvo gaminamos ir čerpės,
jei buvo pakankamai išmanančių ir tinkamo molio.
Reformacija ir importas iš Olandijos bei Slezvigo-Holšteino lėmė
naujo tipo, vadinamųjų olandiškųjų arba banguotųjų čerpių paplitimą
Švedijoje XVII a. Ir tikrai žinoma, kad "s" formos banguotosios čerpės
buvo gaminamos daugelyje vietinių plytinių Soderman-lande ir
Upplande.
Apie 1840-uosius metus, pasikeitus žemės ūkio technikai ir plačiau
pradėjus melioruoti keraminiais vamzdeliais, sodybų plytinės įgijo dar
didesnę reikšmę. Industrializacija ir augantis plytų bei čerpių poreikis,
plečiantis Stokholmui ir kitiems miestams, davė pradžią stambesnių
plytinių atsiradimui. XIX a. viduryje Skanėje šis vystymasis vyko labai
sparčiai ir žymiai pakeitė statybos tradicijas. Drėbtas iš molio sienas
pakeitė plytinės sienos, o šiaudinius stogus - čerpės.
XIX a. industrializacijos laikotarpiu plytinės ne tik tapo didesnėmis,
bet ir pasikeitė daugeliu kitų atžvilgių. Senąsias krosnis, kurioms
reikėjo daug kuro ir deginimas užtrukdavo ilgą laiką, pakeitė naujos
patentuotos žiedinės krosnys, taupančios kurą ir leidžiančios
nenutraukti gamybos proceso. Ilgainiui molio paruošimui ir plytelių
presavimui buvo pradėtos naudoti garo mašinos ir pramoninis
tikslumas netrukus tapo būdingu čerpėms. Specializacija, vienas industrializacijos bruožų, palaipsniui paveikė ir plytinių pakraipą, ir jau
XX a. pradžioje galime pastebėti, kad kai kurios plytinės labiau nei
kitos specializavosi būtent čerpių gamybai. Heby-Sala ir Uppsa-los
apylinkių plytinės tampa vienomis žymiausių Vidurio Švedijoje.
Skanėje taip pat yra stambesnių gamintojų.

1940-50 metais čerpių gamyba pasiekė didžiausią apimtį. Nuotraukoje:
čerpėmis dengti architektų Backstrom
&c Reinius žymieji "žvaigždiniai"
namai Grondalyje.

Tuoj po Antrojo pasaulinio karo, penktojo dešimtmečio pabaigoje ir
šeštojo dešimtmečio pradžioje čerpių gamyba pasiekė didžiausią apimtį.
Beveik visi vienbučiai ir daugiabučiai gyvenamieji namai dabar
dengiami čerpėmis, išdegtomis didelėse liepsninėse krosnyse. Plytų
fabrikų produkcija vienoda, rinkoje plinta aukštos bei paprastesnės
kokybės čerpės.
1960-taisiais pradėti statyti vis nuolaidesni, beveik plokšti stogai
sąlygojo daugelio plytinių uždarymą. Kitų stogo dengimo medžiagų
konkurencija, tame tarpe ir mažiau energijos reikalaujančių cementinių
čerpių gamyba, bei aštuntojo dešimtmečio vidurio energetinė krizė
sudavė mirtiną smūgį visiems likusiems čerpių fabrikams Švedijoje,
išskyrus vieną - Vittingės plytinę Sala regione. Ši aukšto mechanizacijos lygio plytinė su ilga tuneline krosnimi šiandien patenkina
didžiąją dalį čerpių poreikio šalyje.

Dabar molis dažniausiai kasamas ekskavatoriais. Apdorotas molis įgyja tą pačia kokybę, nors jo sudėtis molio karjere gali būti labai
įvairi. Nuotraukoje Olandijos plytinė, kurios čerpės importuojamos į Švediją.

Gamybos technika
Molis ir jo apdorojimas
Čerpės gaminamos iš džiovinto arba degto molio.(Todėl sąvoka
"betoninės čerpės" neatitinka tikrovės ir yra klaidinga.) Molį
pagrinde sudaro sudūlėję feldšpatai, paprastai su geležies
oksido, natrio hidroksido, magnio ir kitomis priemaišomis. Be
to, molyje dažnai būna kvarcinio smėlio ir žėručio. Molio
sudėtis labai įvairi, ji priklauso nuo to, kur ir iš kokių uolienų jis
susidarė. Todėl ne visos molio rūšys vienodai tinka plytų
gamybai. Čerpių gamybai reikia dar aukštesnės kokybės molio.
Švarus molis su nedideliu kiekiu smėlio priemaišų vadinamas
"riebiu", o su dideliu kiekiu smėlio - "liesu". Kad tiktų čerpių
gamybai, molis neturi būti per riebus, antraip jis deginant
traukiasi ir per daug deformuojasi. Jis neturi būti ir per liesas,
nes per liesas molis praranda didžiąją dalį plastiškumo ir jį
sunku formuoti.

Anksčiau molio gavyba buvo sunkus
ir daug pajėgų reikalaujantis darbas.
Dideles darbininkų brigadas vėliau
pakeitė ekskavatoriai, dažnai tai buvo
"paternoster"
tipo
ekskavatoriai,
kuriais iškastas molis buvo tolygiai
sumaišytas.

Kita įprasta sudėtinė molio dalis yra kalkės. Kad galima būtų
naudoti molį su kalkių priemaišomis, kalkės turi būti labai vienodai
pasiskirsčiusios. Stambesnės kalkių dalelės deginant gali virsti negesintomis kalkėmis, kurios, čerpei sudrėkus, gesinamos plečiasi ir
suskaldo čerpę. Molis, kurio sudėtyje yra kalkių, degamas tampa
geltonu, o molis su dideliu kiekiu geležies oksido priemaišų - ryškiai
raudonu. Čerpių gamybai dažniausiai buvo naudojamos raudonai
degančio molio rūšys. Geltonai degančio molio rūšys su kalkių
priemaišomis reikalauja šiek tiek aukštesnės deginimo temperatūros, o
tai problematiška, nes aukštesnėje deginimo temperatūroje padidėja
čerpių deformavimosi pavojus. Nepaisant to, kai kuriuose Skanės ir
Danijos regionuose geltonai degantis molis buvo plačiai naudojamas ir
čerpių gamybai. E. E. von Rothstein, Karališkosios laisvųjų menų
Akademijos dėstytojas, 1856 metais apie molį ir jo savybes rašė:
"Plytų gamybai tinka beveik visos molio rūšys, turinčios tokias plastines
savybes, kurias tikrinant, suspaudus molį rankomis, molyje at-sispaudžia
ploniausios delno linijos. Molis turi būti švarus nuo žemių ir organinių
priemaišų, nes šios karštyje pakinta ir sudega, o plytoje atsiranda tuštumos.
Molyje taip pat neturi būti pirito, nes krosnies karščio niekados nepakanka
piritui suskaidyti;...
... Jei kalkių priemaišos molyje yra rupaus smėlio pavidale, degtos plytos
skyla sluoksniais ir ilgainiui visai suyra. Toks molis visiškai netinka
čerpėms. Patirtis išmokė, kad reikiamas karštis, deginant plytas, reguliuojamas pagal kalkių kiekį molyje; kuo daugiau molyje kalkių, tuo
didesnis turi būti karštis.
Jei kalkių kiekis neviršija 20 % molio svorio, puodžiaus krosnyje degintos
čerpės gali būti pakankami kietos. Karštis paprastoje plytų deginimo
krosnyje nėra toks didelis, todėl kalkių kiekis turi būti mažesnis."

Von Rothstein aprašo ir molio gavybos bei apdorojimo būdą, kuris
visiškai sutampa su ankstyvesniais ir vėlyvesniais pasakojimais ir
aprašymais, tame tarpe ir Skandinavijos muziejaus 1930-ųjų metų
klausimuose. Šiam daug darbo reikalaujančiam apdorojimui reikėjo
Minkytuvas stambiu planu. Atkreip- visiškai mažai medžiagų ir puikiai tiko dvarų sąlygoms. Čia būdavo
kite dėmesį į etnologą su studento ke- daug darbo jėgos, kurią buvo galima naudoti už labai menką atlygipure nuotraukos kairėje. Abi nuonimą. Didžiuosiuose dvaruose buvo pakankami žemės, kad būtų galima
traukos paimtos iš Skandinavijos
porą
laukų skirti molio karjerams.
(Nordiska) muziejaus trečiojo deDaug plytų gamybos aprašymų yra iš Julitos dvaro plytinės, kur
šimtmečio medžiagos.
buvo gaminamos ir čerpės.
Arkliu varomas molio minkytuvas.
Jaunasis vadeliotojas patogiai įsitaisęs ant minkytuvo varomosios karties.

"Molis buvo kasamas prie Loteno. Rudenį jie nukąsdavo 30 - 40 cm
derlingos žemės sluoksnį, po kuriuo buvo rudasis molis. Po ruduoju moliu
buvo mėlynasis molis, netinkantis plytoms. Luitus jie išlauždavo geležiniu
pleištu. Molis gulėjo klodais ir jie lauždavo klodais. Molį veždavo į plytinę.
Kad molį būtų galima apdoroti, jis turėjo būti sušalęs. Molį sukraudavo
lauke į didelę krūvą.
Smėlį kasdavo kažkur link Fiskebodos, palei vieškelį. Smėlis turėjo būti
smulkus. Smėlio reikėjo plytoms ir truputį drenams, bet ne čerpėms. Jos
daromos iš gryno molio."
(Prisimena Statybos meistras Henning Lindstram, pensininkų namai,
Nybble, maždaug 80 metų amžiaus.)

Praktiškai tais pačiais metodais naudojosi ir valstiečiai, kurie savo
ūkiui kirsdavo plytas iš bendrų molynų. Tikėtina, kad mažų ir atsitiktinių plytinių buvo labai daug. "Plytų duobės" nurodomos visų
pirmiausiai žemės dalybų žemėlapiuose ir protokoluose. Šiose
valstiečių plytinėse daugiausiai buvo gaminamos plytos. Molio kokybė
ir krosnių konstrukcija buvo tokia, kad čerpių gamyba, matyt,

buvo susijusi su dideliais sunkumais. Nepaisant to, yra aprašymų,
aiškiai parodančių, kad paprastos banguotos čerpės taip pat buvo
gaminamos periodinėse kaimo plytinėse.
Von Rothstein išsamiai aprašo vieną molio apdorojimo metodą, kai
molis "brukamas" vadinamojoje "molio bruktuvėje" arba "molio
malūne". Skandinavijos muziejaus medžiagoje yra daug tokių
bruktuvių, kurios dažnai buvo vadinamos paveikslėlių ir aprašymų
"kranais". Bruktuvę sukdavo traukėjas, jautis arba arklys, tačiau
aprašymuose minimi ir vandens ratu bei garu varomi malūnai. Didžioji
aprašymų dalis pasakoja apie paprasčiausias valstiečių plytines, tame
tarpe ir tas, kur buvo gaminamos ir čerpės.
Štai keletas pavyzdžių:

Molio apdorojimo arkliu

malūnu olandiška iliustracija.

"Prie Sjoakros Bankeryde buvo viena plytinė, plytinės buvo ir Eskhul-te, ir
Lindhulte Habo krašte. Plytinėse būdavo kranas, daržinė džiovinimui ir
krosnis deginimui. Kraną sukdavo arkliais arba jaučiais, į viršų kilo geležinė
ašis, o iš medinio korpuso, apjuosto geležiniais žiedais, tankiai zigzagu
kyšojo trijų ketvirčių ilgio peiliai. Molis į kraną buvo verčiamas iš viršaus.
Krane apdorotą molį karučiais veždavo prie didelio stalo, kur formuodavo
plytas ir čerpes."
(1935 m. papasakojo kalvis Kari Andersson išAlvedalio, Habo, gimęs
Habo krašte, maždaug 70 metų amžiaus.)
" Čia Jarstorpe prie Axamo buvo plytinė. Mano tėvas ten rytais sukdavo
kraną. Jie turėjo sukti kraną, kol ateidavo kiti. Jie pradėdavo sukti ketvirtą
valandą. Kraną jie sukdavo arkliais ir jaučiais lygiai taip, kaip kuliamąją".
(1935 m. papasakojo žemdirbys Ek iš Hallebo, Jarstorpas, gimęs 1872
m. Jarstorpo krašte.)

Gaminant čerpes ir geresnės kokybės plytas, neretai prieš malant, molis
buvo išmaišomas vandenyje. Tokiu būdu atsikratydavo nereikalingų
medžiagų ir gaudavo švarų, lengvai apdorojamą molį. Molis galėjo būti
maišomas su vandeniu jau prie molyno. Tai turėjo privalumų, jei molis
buvo transportuojamas toliau, nes tada veždavo tik naudotiną molį.
Po išmaišymo molis buvo laikomas vadinamojoje "markoje". Molio
mirkymas vienos ar kelių dienų gamybai vėliau paplito didesnėse
mechanizuotose plytinėse. Heby plytinėje buvo milžiniška "marka",
kurioje tilpdavo kelių savaičių gamybai reikalingas molis. Molis buvo
mirkomas po pradinio apdorojimo, laukiant galutinio apdorojimo
presuose, kurie vėliau presuodavo ir plytas.
Praėjusio amžiaus pabaigoje - šio amžiaus pradžioje senąjį molio
malūną pakeitė įvairios ir vis sudėtingesnės modernios mašinos.
Praktiškai galima sakyti, kad tada pasirodžiusios mašinos naudojamos
dar ir šiandien.

Heby "Olsson & Rosenlund" plytinėje, buvusioje didžiausioje Švedijoje, molis iš karjero buvo vežamas
siaurabėgiu geležinkeliu. Garvežys
buvo naudojamas ir kuro užvežimui
prie didelių krosnių. Iš "markų" į presus molis buvo transportuojamas ilgais konvejeriais. Šeštojo dešimtmečio nuotrauka.

Įvairios mašinos skirstomos į dvi pagrindines grupes:
1. Smulkinamosios mašinos, t.y. smulkintuvai, rutuliniai malūnai,
statgirnės ir t.t.
Šios mašinos buvo skirtos susmulkinti arba sumalti kietas sudėtines
molio dalis arba sumalti džiovintą molį, šamotą ir kt., kurie buvo
naudojami moliui nuriebinti.
2. Homogenizavimo mašinos, t.y. kūjinės valcavimo staklės, maišy
tuvai ir minkytuvai.
Šios mašinos paprasčiausiai atlieka senojo molio malūno funkciją, t.y.
smulkina, minko ir maišo molį, paversdamos jį minkšta, lengvai
apdorojama medžiaga. Kūjinės valcavimo staklės naudojamos molio
grumstų smulkinimui prieš mirkymą. Molio maišyklės maišo ir
homogenizuoja. Horizontalusis malūnas arba juostinis presas ir
apdorodavo molį, ir formuodavo čerpes, išspausdamas molį per
specialų antgalį.
Molio apdorojimas palyginti modernioje Heby plytinėje, prieš ją
uždarant ir nugriaunant 1980 m., aprašomas štai taip:
"Molio kelias iki galutinio gaminio prasideda lauke, kur molis kasamas
ekskavatoriumi. Paskui molis vežamas traukiniu apdorojimui fabrike. Ten
jis minkomas apdorojimo mašinoje, vadinamajame krane. Apdorojant molį,
į jį įmaišomi susmulkintų čerpių miltai, kad molis įgytų reikiamą
konsistenciją.
Vėliau molis perleidžiamas per valcavimo stakles ir konvejeriu keliauja į
sandėlį, vadinamą marka. Ten molis guli ir bręsta tris savaites. Po to molis
transportuojamas į paskirstymo presą, kur konvejerio prižiūrėtojas žiūri, kad
molis pasiskirstytų tolygiai visuose presuose.
Molis į kraiginių čerpių presą paduodamas rankiniu būdu, tai atlieka
vadinamasis luitininkas. Tinkamais gabalais išspaustas molis presuojamas.
Čerpių ir drenų presas formuoja molį, išspausdamas jį per antgalį, kurio
forma atitinka gatavos čerpės ar vamzdelio formą. Reikiamo ilgio čerpės
pjaustomos automatiškai.
Kraiginės čerpės daugiausia gaminamos rankiniu būdu."

Darbo stalas ir įrankiai gontinių
(plokščiųjų) čerpių išpjovimui Bygholmo plytinėje Jutlandijoje. Danijoje
šiuo metu dar yra trys plytinės, kuriose
čerpės kaldinamos rankiniu būdu.
Kitos dvi plytinės - Sindal ir Vostrup.

Čerpių kaldinimas
Čerpės gali būti kaldinamos, presuojamos formose arba juostose. Iki
XIX a. vidurio ir plytos, ir čerpės buvo kaldinamos rankomis.
Išminkius molį, iš jo išpjaunamos čerpės. Pjovimas rankomis -tai
atskiras darbas, reikalaujantis didelio įgudimo, o pjovimas automatiškai iš juostos - tai paskutinis minkymo etapas. Išpjaunama čerpė
įgyja galutinę formą ir dedama džiovinti.
Forminiu būdu presuojant falcines ir kraigines čerpes, atpjautos
plytelės suspaudžiamos tarp dviejų formų, o jų briaunos apipjaunamos
specialiais čerpių presais. Šie trys gamybos būdai nuo XIX a. pabaigos
iki šiol egzistavo paraleliai, tačiau mažiau darbo sąnaudų reikalaujanti
juostinio presavimo technika jau seniai tapo vyraujančia.

Rankinis čerpių kaldinimas
Antikos laikų čerpės, turbūt, buvo kaldinamos tose pačiose dirbtuvėse
ir iš to pačio molio, kaip ir kiti grubesni ūkiniai keramikos dirbiniai.
Tikriausiai, ir deginamos jos buvo to paties tipo krosnyse. Gerai
išsilaikiusios tų, dažniausiai senovės Romos, laikų plytinių liekanos
rastos daugelyje vietų. Priešgaisriniais sumetimais čerpės buvo vyraujanti stogo dengimo medžiaga romėnų miestuose, taip kaip ir mūsų
mediniuose miestuose XVII ir XIX a. Sąvoka "kaldinti" ne visai
tinkama čerpių atžvilgiu. Tiksliau tariant, čerpės buvo iškočio-jamos į
plyteles, kurios buvo išpjaunamos pagal formas. Pagal kitą

Banguotų čerpių kaldinimas rankomis. Iliustracija iš F. Holzgeno knygos "Olandiškų čerpių gamyba". Jo
čerpių kaldinimo aprašymas sutampa
su Wijnblado, Gundbergo ir Rothsteino aprašymais. Aprašymai, nors
juos skiria apie 150 metų, atrodo labai panašūs.

formą plytelės vėliau buvo sulenkiamos ir prie jų pritvirtinama pakabinimo ketera.
Ankstyvosios lovinės ("vienuoliai" ir "vienuolės") čerpės, kurių
rankiniu būdu pagamintas tipas vis dar sutinkamas įvairiose pasaulio
vietose, anksčiau buvo lenkiamos ant šlaunies ir atspindėjo žmogaus
kūno dydį.
Anders Roland, statybos istorikas viduramžių čerpių gamybą savo
darbe "Senoviškos čerpės" aprašo taip:
"Visos šių čerpių rūšys, kurias vadinu viduramžių čerpėmis, žinoma, buvo
gaminamos rankomis. Molis buvo maišomas rankomis arba kranuose, tačiau
pats formavimas buvo rankų darbas. Ant visų senoviškų čerpių matomi
meistro pirštų atspaudai. Išskyrus aparatus čerpių iškočiojimui ir rėmus jų
formavimui, viskas buvo atliekama rankomis, visi kraštai buvo apipjaustomi
peiliu, rankomis pritvirtinama ketera. Todėl čerpių storis labai įvairus. Jis
svyruoja nuo 3 iki 2 cm (duomenys apie čerpių storį labai abejotini, nes
storesnės nei 2 cm čerpės sutinkamos labai retai; autoriaus pastaba) ir
keliais retais atvejais yra mažesnis. Kočiojant molio gumulą, ant pagrindo
buvo barstomas smulkus smėlis, kad čerpė ne taip priliptų. Studijuojant
senoviškas čerpes mane visada stebindavo tai, kad čerpės buvo apverčiamos
grubiąja puse į viršų. Lovinių ("vienuoliai" ir "vienuolės") čerpių
gaubiamosios plytelės išgaubtos lygiąja puse į viršų, o apatinės plytelės,
kuriomis teka vanduo - grubiąja puse."

A.Roland aprašo ir banguotųjų čerpių gamybą:
"įdomu pažymėti keletą čerpių gamybos detalių. Apsistosiu prie keteros
formos ir paviršiaus apdorojimo. Išmaišytas molio gumulas kočiojamas
rankomis ant stalo, apibarstyto smulkiu smėliu, dėl ko plytelė lengvai
atsiskiria nuo pagrindo. Po to plytelė perkeliama į taip pat smėliu pabarstytą
formą, kurioje apipjaunami kraštai. Šioje formoje yra įdubimas, atitinkantis
keterą, kuri padaroma, spaudžiant pirštais; tokiu būdu susidariusi įdubėlė
užpildoma papildomu molio gumulėliu. Tai ne visada buvo atliekama
atidžiai, nes esu radęs čerpių, iš kurių molio gumulėlis buvo iškritęs. Vėliau,
išglaisčius plytelę rankomis (ir vandeniu?), ji buvo apverčiama, dedama ant
naujos formos ir prieš deginimą džiovinama."
Apipjaustymo rėmas iš geležies,
kočėlas, forminė lenta ir kt. Įrankiai
iki šiol naudojami, kaldinant čerpes
rankomis.

Tokiu pat čia aprašytu būdu čerpės kaldinamos ir šiandien, tame tarpe
ir minėtose Danijos plytinėse.

Juostinis ir forminis paprastų bei
kraiginių čerpių presavimas Heby
Plytinėje šeštajame dešimtmetyje.
Presuojant forminiu būdu molis išdalijamas į reikiamo dydžio dalis, iš
kurių vėliau presuojamos nedegtos
čerpės. Šis metodas reikalauja daugiau
darbo sąnaudų, todėl yra brangesnis
nei juostinis presavimas. Tačiau
forminis presavimas įgalina atspausti
čerpes su skersu grioveliu ir raštais.

Presuojant juostiniu būdu molis išspaudžiamas pro antgalį vienbange
arba dvibange juosta, kuri viela pjaustoma į čerpes. Keteros formuojamos
antgalyje kaip pailgos užapvalintos
formos iškilimas molio juostoje, kuris
vėliau nupjaunamas tiek, kad liktų tik
pakabos.

Skandinavijos muziejaus etnologinėje medžiagoje randami
nesuskaičiuojami daugiau ar mažiau išsamūs to paties dalyko aprašymai. Julitos dvaro plytinėje darbas vykdavo taip:
"Iš krano buvo išspjaunami suminkyti molio gumulai, kuriuos vienas
darbuotojas dėdavo po tris ir padarydavo luitą. Luitą jis nunešdavo kitam
darbuotojui, kuris stovėjo prie stalo ir supjaustydavo luitą lakštais. Po to jis
nustumdavo vežimėlį čerpių pjaustytojui, kuris stovėjo prie stalo.
Kiekvienoje stalo pusėje stovėjo žmogus. Čerpių pjaustytojas turėjo tokio
dydžio geležinę formą, kokio turėjo būti čerpės. Jis turėjo volelį, kuriuo
įspausdavo čerpę į geležinę formą.
(Papasakojo Anders Gustavsson Karlsson, gimęs 1861 m.)

Čerpių gamyba Švedijoje buvo palyginti greitai mechanizuota XIX a.
pabaigoje, o rankomis čerpės buvo išpjaunamos tik kaip papildomos
čerpės jau uždengtiems stogams. Tačiau nacionalinės romantikos
architektai reikalavo rankomis pajustytų čerpių dar 1910 metais.
Rankiniu būdu gaminti čerpes nustota tik septintajame šio amžiaus
dešimtmetyje.

Forminis presavimas
Jau XIX a. viduryje buvo daug įvairių čerpių gamybos mašinų. Seniausiuose - kojiniuose presuose buvo mechanizuota keletas rankinio
pjaustymo momentų. Presavimas mašinomis įgalino gaminti
kompaktiškesnes čerpes ir naudoti sausenį, mažiau susitraukiantį molį.
Čerpės įgijo įvairesnę formą, atsirado galimybė gaminti falcuo-tas,
labai tikslių išmatavimų čerpes. Praėjusio amžiaus pabaigoje -šio
amžiaus pradžioje didelis susidomėjimas daugiau ar mažiau įmantrių
formų griovelinėmis čerpėmis lėmė įvairių greitų presų to-

Revolverinis presas ir presas su slankikliu - staklės, naudotos falcinių ir
kraiginių čerpių gamybai.

bulinimą. Paplito vadinamieji revolveriniai presai, gaminami tame
tarpe ir Abjorno Anderssono mechaninėse dirbtuvėse Svedaloje.

Juostinis presavimas
Ankstyvo juostinio preso, naudoto čer-

pių ir drenų gamybai, pavyzdys. Labai
panaši mašina išsaugota Julitos dvaro
plytinėje, šiandien priklausančioje
Skandinavijos muziejui. Iš Rothsteino
"Bendrojo statybos mokslo".

Vystantis įvairiems plytų gamybos juostiniams presams, buvo konstruojamos ir tokios pat rūšies mašinos čerpių gamybai.
Jau 1850-taisiais metais Von Rothsteinas aprašo tokią mašiną.
Išminkytas molis buvo dedamas į ketaus dėžę ir rankinis stūmoklis
išspausdavo molį pro antgalį, kuris suteikdavo čerpei profiliuotą formą.
Šia mašina buvo padaroma ketera, pakėlus nedidelį dangtelį prieš pat
atpjaunant čerpę plienine viela. Ši mašina aprašyta vėlesniuose von
Rothsteino "Bendrojo statybos mokslo" leidimuose, o tai rodo, kad
mašina tuo metu buvo naudojama.
Didžiuosiuose juostiniuose presuose, kuriais buvo gaminamos
plytos, taip pat buvo pradėti naudoti specialūs antgaliai. Plieninės
vielos arba specialių peilių pagalba buvo galima gaminti plytas visiškai
automatiškai. Šiandien, maždaug po šimto metų, gaminant čerpes
juostiniais presais, naudojama lygiai tokia pati metodika.

Šiuolaikiniame plytų fabrike čerpės
džiovinamos specialiose džiovinimo
krosnyse, naudojančiose deginimo
krosnies šilumos perteklių.
Anksčiau čerpes džiovindavo pailgose,
atvirose daržinėse. Labai svarbu buvo
apsaugoti džiūstančias čerpes nuo
lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Džiovinimas
Kai molis formuojamas, jame yra gana daug mechaniškai surišto
vandens. Prieš deginimą didžioji šio vandens dalis turi išdžiūti. Mūsų
klimato sąlygomis, kad apsaugotume plokšteles nuo lietaus ir intensyvaus džiūvimo tiesioginiuose saulės spinduliuose, reikėjo įrengti
specialias džiovinimo daržines.
Džiovinimo daržinės buvo įrengiamos šalia deginimo krosnies.
Daržinės buvo ilgi pastatai su rygelių karkasu ir atidaromomis
ventiliacinėmis angomis išorinėse sienose. Viduje jos buvo padalintos į
gausybę skyrelių su vieta lentynoms, ant kurių džiovinimui buvo
dedamos čerpės.
Senesnėse plytinėse, kur čerpės buvo kaldinamos rankomis, užpildžius vieną lentynų skyrių, formavimo stalas buvo perstumiamas
prie kito. Net kai kurie senesnieji čerpių presai buvo mobilūs. Tačiau
labiau industrializuotuose plytų fabrikuose specialiais vežimėliais
perveždavo naujai išpjautas ir ant lentynų sudėtas čerpes. Daugelyje
plytinių, kad pervežimas būtų lengvesnis ir stabilesnis, vežimėliai
riedėdavo bėgiais.
Plytinėse, kuriose buvo didelės žiedinės krosnys ir gamyba
nenutrūkdavo ištisus metus, džiovinimo daržines ilgainiui pradėta
statyti keliais aukštais virš deginimo krosnies. Tokių konstrukcijų
brėžiniai buvo sukurti tame tarpe ir Abjorno Anderssono dirbtuvėse
Svedaloje. Ši technika buvo pavadinta Svedalos sistema. Be šildomų
daržinių, kuriomis galima buvo naudotis žiemą, buvo ir grynai
vasarinės daržinės.
Šiuolaikinėse moderniose plytinėse krosnių šilumos perteklius taip
pat naudojamas čerpių džiovinimui specialiose džiovinimo kamerose.

Išdegtos čerpės išvežamos iš mazutu
kūrenamos tunelinės krosnies Vittingės plytinėje.
Žiedinė krosnis su virš jos įrengta
džiovykla, vadinamoji Svedalos sistema. Įvairiose plytinėse buvo statomos
tokios įvairių konstrukcijų džiovyklos,
ir ši idėja, greičiausiai, atkeliavo iš
užsienio.

Deginimas
Tikriausiai, laikinose lauko krosnyse čerpės niekados nebuvo degamos
didesniais kiekiais. Tačiau mažosiose dvarų plytinėse buvo palyginti
paprastos konstrukcijos krosnys, kuriose buvo galima deginti kalkes,
plytas, čerpes, o vėliau ir drenažo vamzdelius.
Seniausiose nuolatinėse čerpių deginimo krosnyse nebuvo skliauto,
bet tik stacionarios išorinės sienos. Todėl tokioms krosnims reikėjo
labai daug kuro.Vėliau paplito skliautuotos dengtos krosnys, kai kur
išlikusios iki XX a. pradžios. Vadinamosios paprastosios krosnys buvo
kūrenamos iš vienos pusės, dvipusės - iš dviejų. Deginant didžioji
anga, pro kurią buvo įdedamos ir išimamos čerpės, buvo užmūrijama
dvigubu mūru. Tokio tipo krosnys aprašomos ir Skandinavijos
muziejaus medžiagoje:
"Čerpių degimo krosnis buvo šiek tiek išgaubta, kaip didelė kepimo krosnis,
kur viena ant kitos ant briaunos buvo dedamos čerpės. Po to kūrendavo
angose, apačioje, į viršų kilo vamzdžiai (kanalai), kuriais pro čerpes į viršų
kilo karštis ir jas išdegdavo. Virš krosnies buvo tik stogas, kad lietus
neužlytų, ir daugiau nieko."
(1935 m. papasakojo kalvis Kari Andersson išAledalio, Habo, gimęs
Habo krašte, apie 70 metų amžiaus.)

Kadangi buvo neįmanoma išlaikyti pakankamai tolygią temperatūrą,
kad išdegtų tik čerpės, krosnies dalys, kur temperatūra buvo per aukšta
arba per žema, buvo užpildomos plytomis. O vidurinė krosnies dalis
buvo užpildoma čerpėmis, sudėtomis ant briaunos.

Ką tik pagamintos nedegtos čerpės
vežamos į krosnį.. Darbas plytinėse
buvo sunkus ir sekinantis. "Pašovimas į krosnį ir išėmimas iš jos" buvo
sunkiausias darbas.

Hoffmano žiedinė krosnis.

"Kūrenimas: Pradėdavome lėtai ir atsargiai - po vieną eilę metrinių
malkų į kiekvieną angą. Iš viso 8 - 9 paras pakurdami su maždaug 1,5
valandos pertraukomis. Kūrendavo du vyrai. Kartais parą tekdavo dirbti
vienam. Ilsėdavomės plytų kambarėlyje už krosnies. Kol malkos
traškėdavo, ramiai miegodavome, bei kai traškėti nustodavo,
pabusdavome ir vėl įdėdavome malkų."
"Čerpių susmukimą matuodavome geležiniu strypu (atsistoję ant
skliauto). Krūva turėdavo susmukti 1,5 karto po 2 colius. Stebėdavome
ir čerpių spalvą. Iš pradžių tarpai tarp čerpių matydavosi, o kai čerpės
išdegdavo, matydavosi tik vientisas žaižaravimas, čerpės įkaisdavo "iki
baltumo". Tai matydavosi pro mažas skylutes krosnies skliauto viršuje.
Visiškai uždaryta krosnis buvo aušinama 3 paras, padarius trauką iš
viršaus, o paskui - iš apačios, iš viso - apie 8 dienas. Krosnies anga iš
vidaus buvo užkraunama palaidomis plytomis, paskui užpilama 12 colių
smėlio sluoksniu, o paskui užmūrijama."

Norint pastoviai degti ir taupyti kurą, buvo galima pastatyta keletą
krosnių šalia viena kitos. Kūrenamos krosnys įšildydavo čerpėmis
pakraunamas krosnis. Įvairiuose šalies regionuose buvo naudojamas
įvairus kuras. Skanėje plačiai buvo kūrenama ir anglimi, ir
durpėmis. Miškingose vietovėse buvo naudojamos malkos. XIX a.
pabaigoje suklestėjus lentpjūvių pramonei, plytinės buvo dažnai
statomos šalia lentpjūvės ir kūrenamos jos atliekomis.

Valkatas, ieškančius šilto prieglobsčio prie karštų čerpių krosnių, pažįstame iš Harry Martinsono "Kelias į
varpų karalystę" puslapių. Krosnies
angų dangčiai - "varpai" - įkaistavo
taip, kad ant jų būdavo galima kepti
blynus.

XIX a. viduryje vokietis F.Hoffman sukūrė vadinamąją žiedinę
krosnį. Žiedinę krosnį sudarė eilė ratu išdėstytu sujungtų kamerų.
Užpildžius pirmąsias kameras čerpėmis, jos užkuriamos, ir degimo
zona keliauja krosnyje ratu. Kai degimas pasiekdavo priešingą krosnies
pusę, pirmąsias kameras buvo galima pradėti iškrauti ir užpildyti
naujomis čerpėmis, tokiu būdu degimas galėjo vykti nenutrūkstamai.
Pirmosios žiedinės krosnys buvo visiškai apvalios, tačiau greitai
buvo suprasta, kad suteikus žiedinei krosniai pailgą formą, buvo
galima padidinti kamerų skaičių. Pirmoji žiedinė krosnis Švedijoje
buvo pastatyta 1872 m. Lommoje.
Žiedinės krosnys buvo pritaikytos visų pirmiausiai plytų išdegimui.
Nes, norint gerai išdegti čerpes, buvo galima užpildyti nedaugiau pusę
krosnies. Čerpių ir drenažo vamzdelių išdegimui buvo sukurtos
sudėtingesnės krosnys su kaitinimo, vadinamojo smok-ningu,
vamzdeliais ir kitomis įmantrybėmis.
Žiedinės krosnys buvo kūrenamos iš viršaus, ir didesnėse plytinėse,
pav. Heby čerpių fabrike, kuras į krosnį buvo užvežamas nedideliu
siaurabėgiu geležinkeliu.
Čerpių gamybai didelę reikšmę įgijo vienas sudėtingos kamerinės
krosnies tipas, vadinamoji liepsninė krosnis. Liepsninėje krosnyje
šiluma buvo leidžiama iš viršaus, o tai įgalino sukurti labai tolygų
degimą. Siekiant nors kiek išnaudoti šilumos perteklių ir sumažinti
energijos nuostolius, liepsninės krosnys dažnai buvo statomos poromis. Liepsninės krosnys, pav. Heby plytinėje, buvo naudojamos dar
šio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje:
"Anksčiau buvo naudojamos ir liepsninės, ir vadinamosios žiedinės krosnys. Dabar naudojamos tik liepsninės krosnys. Jas sudaro kamera su

Vežimėliai su išdžiovintomis čerpėmis, vežamomis išdegimui. Išdegtos
čerpės, paruoštos pakavimui ir rūšiavimui. Vittingės plytinė 1986 m.

dviem žaizdrais abiejose pusėse. Kūrikas deda malkas ir pila mazutą iš
krosnies pagrindo viršaus. Kūrikas prižiūri, kad trauka būtų tokia suderinta,
kad liepsna pakiltų virš čerpių, nusileistų per jas ir išeitų per kanalus
krosnies pade.
Čerpės deginamos maždaug tris paras ir išlaiko daugiausiai apie 1000
laipsnių temperatūrą.
Čerpėms išdegti krosnyje sunaudojama apie 27 m3 malkų ir beveik 4 m3
mazuto".
"Atvėsusios išdegtos čerpės kraunamos iš krosnies į vežimėlius. Po to
iškrovėjas išveža jas rūšiavimui".

Didžiosios krosnys Heby - Salos regione daugiausiai buvo kūrenamos
malkomis ir lentpjūvių atliekomis.
Pietų Švedijoje plačiai buvo naudojama anglis ir durpės.

Išdegtos čerpės pagal spalvą ir formą rūšiuojamos į įvairios kokybės
grupes. Atidaus rūšiavimo dėka buvo palaikoma palyginti tolygi
kokybė, kurios nepajėgė sukurti krosnis. Deginimas kūrenant malkomis ir anglimi iš pat pradžių suteikė čerpėms patiną, vieną iš būdingu čerpių savybių.
XX a. senąsias čerpių krosnis pakeitė visiškai naujo tipo krosnis tunelinė krosnis. Žiedinės krosnies principas buvo toks: ugnis judėjo, o
išdegami daiktai buvo padėti nejudamai; tuo tarpu, tunelinė krosnis
grindžiama visiškai priešingu principu. Tunelinėje krosnyje nedegtos
vagonėliuose sukrautos čerpės lėtai juda per krosnį ir išvažiuoja
išdegtos pro kitą krosnies galą.
Tunelinė krosnis, kaip principas, buvo išrasta jau XVIII a., tačiau
idėja patvirtinta tik XIX a. aštuntajame dešimtmetyje. O pirmosios
tokio tipo krosnys Švedijoje buvo pastatytos tik penktajame šio
amžiaus dešimtmetyje. Didžiausias tunelinės krosnies privalumas yra
tai, kad čerpės išdegamos tolygiai ir vienodai, be to ji suvartoja mažiau
kuro nei ankstesnieji krosnių tipai. Panaikinus sunkų ir purviną
krosnies pakrovimo ir iškrovimo darbą, pagerėja ir darbo sąlygos.
(Nors tunelinėje krosnyje gaunamos geriausios kokybės čerpės, ji turi
ir trūkumą. Kartais restauruojant tokios lygios spalvos čerpės atrodo
pernelyg tobulomis).

Antikinio tipo čerpės vis dar dažnai sutinkamos Italijoje. Ūkinio pastato stogas Paestum muziejuje.

Čerpių tipai
Vienuoliškosios (lovinės) čerpės
Kai XII a. čerpės atkeliavo į Švediją vienuolynų statyboms, Viduržemio jūros šalyse, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Anglijoje jos jau
turėjo gilias tradicijas. Viduramžiais pas mus atvežtų čerpių pirmtaku
buvo antikos laikų čerpės. Tačiau technikos vystymosi dėka šių dienų
čerpės gerokai skiriasi nuo savo antikinių pirmtakų. Bet Viduržemio
jūros šalyse antikinės čerpės šalia kitų čerpių tipų išliko beveik
nepakeitusios išvaizdos.
Graikų šventyklos dažnai buvo dengtos plokščiomis plytelėmis,
užlenktais kraštais. Plytelės buvo klojamos šalia viena kitos, o siūlės
uždengiamos lenktomis plytelėmis. Vėlyvosios antikos laikais
45 x 60 cm plokščios apatinės plyviršutinės gaubiamosios plytelės įgijo pusiau cilindrišką formą; ši
telės buvo uždengiamos pusiau cilindčerpių forma iki šiol sutinkama daugelyje Pietų Europos vietų.
riškomis gaubiamosiomis čerpėmis.

Vienuoliškosios (lovinės) čerpės.
Apatinė plytelė - vienuolė, su ketera,
ir viršutinė plytelė - vienuolis, dažnai
su atramine pakaba kitai gau-biamajai
plytelei.

Gontinės čerpės sutinkamos su smailėjančiu, su užapvalintu ir su nupjautu
apatiniu kraštu.

Galima laikyti, kad antikinių čerpių tipai yra vienuoliškojo (lovinio), turbūt seniausio čerpių tipo Švedijoje, prototipas. Apatinių
plytelių kraštai tapo vis lenktesni, kol galų gale plytelės tapo pusiau
cilindriškos formos. Apatinė plytelė su pakaba vadinama vienuole, o
viršutinė gaubiamoji plytelė - vienuoliu.

Gontinės čerpės
Gontinės čerpės, turinčios taip pat senas, antikos laikus siekiančias
tradicijas, klojamos užleistinai su perstumtomis siūlėmis taip, kaip
skiedros ir šiferis. Principo prototipas - pati gamta, t.y. žuvies žvynų
principas. Sutinkamos įvairių formų gontinės čerpės: su smailėjančiu,
užapvalintu arba smailai nupjautu apatiniu kraštu. Švedijoje gontinės
čerpės buvo naudojamos lygiagrečiai su labiau paplitusiu vienuoliškųjų
čerpių tipu. Archeologiniai kasinėjimai Lunde parodė, kad plokščiosios
čerpės ten buvo gaminamos ir naudojamos XII a. viduryje, tačiau
plačiai naudoti pradėtos buvo, turbūt, tik XV a. Gontinės čerpės gana
greitai pasirodė netinkančios mūsų klimatui. Kadangi jos turėjo būti
klojamos dviem ar net trim sluoksniais, susidarydavo didelis svoris,
tarp plytelių kaupėsi drėgmė, dėl ko, matomai, iškilo problemų, nes
čerpės trūkinėjo nuo šalčio. Tačiau, pav. Vokietijoje gontinės čerpės
išliko ir buvo naudojamos daug plačiau.

Glazūruotos 1660-tųjų metų čerpės
ant Skokloster pilies. Didžioji dalis
pilies stogo čerpių yra išlikusios originalios čerpės.

Banguotosios čerpės
Tarpinio tarp vienuoliškųjų ir banguotųjų čerpių varianto čerpės, rastos
kasinėjant Varabergo tvirtovę.

Manoma, kad seniausios banguotosios čerpės buvo daugiau išlenktos ir
šiek tiek siauresnės nei XIX a. čerpės.
Tačiau forma ir formatas, turbūt
buvo labai įvairūs.

Banguotosios čerpės, galima sakyti, yra patobulintos vienuoliškosios
(lovinės) čerpės; gaubiamoji plytelė pakeičiama čerpės išlenkimu,
uždengiančiu siūlę su šalia esančia kita čerpe. Apie pereinamojo tipo
čerpes liudija tame tarpe ir kasinėjimai Varabergo tvirtovėje.
Iškastosios čerpės, kuriomis iš pradžių, turbūt, buvo dengtas Aho
vienuolynas, yra viduramžių laikų. Taigi, galima sakyti, kad jos ir yra
ta pereinamoji grandis tarp antikinių čerpių su viršutine ir apatine
plytele ir vadinamųjų banguotųjų čerpių, kur visą problemą išsprendžia
viena plytelė.
Banguotosios arba dar vadinamos olandiškos čerpės, kilusios iš
Olandijos, XVI ir XVII a. visiškai įsivyravo Švedijoje. Banguotosios
čerpės su nupjautu dešiniuoju viršutiniu ir kairiuoju apatiniu kampu
galėjo būti klojamos sandariau nei kitų tipų čerpės, o tai turėjo ypač
didelę svarbą Švedijos klimato sąlygomis.
Viduramžiais daugiausiai vienuolynų statybai skirta čerpių gamyba
XVII ir XVIII a. tapo labiau paplitusiu reiškiniu, dažnai susijusiu su
didesniais dvarais. Dvarų plytinės gamino plytas ir čerpes visų
pirmiausiai savo poreikiams, tačiau jos buvo ir parduodamos. Įvairiose
plytinėse gamintos čerpės labai skyrėsi forma ir dydžiu.

Senos čerpės neretai yra žymėtos
ženklais, nurodančiais čerpės kilmę.
Ženklus, dažniausiai atspaustus kurioje
nors iš keteros pusių, sudaro vienas ar
du inicialai arba žymuo. Ženklai turbūt
buvo tam tikra kokybės garantija,
tačiau įvežtinėse čerpėse tai galėjo būti
ir tam tikros muitinės atžymos.
Ženklai su incia-lais nurodo plytinės
arba jos savininko vardą, o kartais abu
kartu. Apie šiuos žymenis dar labai
mažai žinoma.

Tai pat tikėtina, kad, bėgant laikui, forma ir dydis kito. Seniausios
banguotosios čerpės yra vienuoliškųjų čerpių tradicijų pasėkoje pa- |
lyginti ilgos ir siauros bei smarkiai išgaubtos, o vėlesnės čerpės platesnės, trumpesnės ir plokstesnės. Nemažai ankstyvųjų banguotųjų
čerpių yra įvežtinės. Čerpės buvo atvežamos laivais tame tarpe iš
Vokietijos ir Olandijos ypač XVI ir XVII a., kai čerpių gamyba
Švedijoje išgyveno nuosmukį. Tada čerpės buvo gabenamos kaip
balastas.

Čerpių žymėjimas
Rankomis kaldintos čerpės dažnai pažymėtos ženklu, nurodančiu, kur
čerpė pagaminta. Ženklas visada atspaustas Čerpės keteroje, jį sudaro
viena ar kelios raidės arba žymuo. Čerpių ženklai dar mažai ištirti, tačiau
lyginant čerpes iš įvairių vietovių galima susidaryti vaizdą, kaip jos
plito. Tais pačiais ženklais žymėtų čerpių galima ! sutikti Stokholme,
Gotlando saloje ir Sodermanlande. Kai kurie j ženklai rodo, kad čerpės
atvežtos iš Liubeko. Ženklai rodo, kad čerpės galėjo būti gaminamos toje
pačioje vietoje nuo viduramžių iki XX a. Žymėtos yra daugiausiai
senesnės įvežtinės čerpės, tuo tarpu vėlyvesnės beveik visai nebuvo
žymimos.

Čerpės, pažymėtos Šv.Petro raktu.
Laikoma, kad šiuo ženklu žymėtos
čerpės buvo gaminamos Liubeke tarp
1646 ir 1759 metų. Čerpių, žymėtų
šiuo ženklu rasta Stokholme, Visby-je
ir ant kelių pastatų Sormlande. Be to
yra žinių apie viduramžių laikų čerpes,
žymėtas tuo pačiu ženklu.

Mechanizuotai pagamintos
industrializmo laikų čerpės

Naujieji čerpių presai XIX a. pabaigoje sąlygojo daugiau ar mažiau
įmantrių čerpių įvairovę. Didžioji
tokių čerpių dalis kurį laiką buvo
gaminama ir Švedijoje. Tačiau labiausiai paplito falcinės čerpės, savo forma primenančios tradicines banguotąsias čerpes.

Pramonės vystymasis XIX a. antrojoje pusėje ir išsiplėtusi čerpių rinka
miestų statyboms sąlygojo ir asortimento didėjimą. Kadangi čerpes
pirko visa Švedija, o Skanės plytinės eksportavo savo produkciją į
Daniją bei Vokietiją, erdvės buvo įvairiausių tipų čerpėms. Kiekviena
plytinė turėjo savo kokią nors specifinę čerpių rūšį. Buvo jaučiama
didžiųjų užsienio mugių įtaka. Vokietijoje, Anglijoje ir Olandijoje
buvo sukurti nauji patentuoti čerpių tipai, kurių prototipu dažnai buvo
senoviškos čerpės. Architektai ir statybininkai taip pat reikalavo
kokybės ir preciziškumo, tačiau dažnai buvo ieškoma ir senoviškų,
viduramžiškų čerpių formų.
Naujieji gamybos metodai, naudojant falcuotų čerpių presus,
kuriuose čerpės formuojamos tiksliose gipso formose, įgalino pradėti
gaminti labai sudėtingas falcinės čerpes. O patobulintos krosnys su
palyginti tolygia degimo temperatūra sudarė sąlygas pagaminti dar
tikslesnių matmenų čerpes.
Juostinio presavimo technika, sukurta visų pirmiausiai plytų ir
drenų gamybai, pasirodė tinkanti gaminti ir nefalcinėms čerpėms,

Švedijos plytųpramonės susivienijimas
be angliškųjų gontinių čerpių, nelygios,
vadinamosios "broken colours" spalvos,
pateikė juostinio falcavimo gontines,
nepaprastai sandariai priglundančias
čerpes iš pusiau ugniai atsparios
medžiagos, glazūruotas ruda žemės
glazūra. Pagaminta Vokietijoje.
Hyllingės
vienbangėms
falcuotoms
čerpėms būdingas plonumas, sandarūs
(akai ir vidutinio gylio išgaubtumas.
Dydis: 15 vnt. = 1 m2, svoris 2,4 kg.
Natūralios ryškiai raudonos spalvos.

Falcinės čerpės. Jomis išklotas stogas
atrodo lyg būtų dengtas plokščiomis
plytelėmis, su uždengtomis, žemyn nukreiptomis siūlėmis. (Žiūr. žemiau Liudviko romėniškosios čerpės). Bandinys
- iš rudo ugniai pusiau atsparaus
klinkerio. 20 vnt = 1 m2.

AB Falkenbergo plytinė gamino gontines
čerpes. Šiuo paveikslėliu iliustruojame,
kaip gontinėmis čerpėmis dengtas stogas
gali būti jungiamas prie frontono,
vėjalentę
uždengiant
"vienuolės"
čerpėmis. (4-tas paveikslėlis iš Liudviko
katalogo).

Vienuoliškosios čerpės buvo gaminamos
ir Minnesbergo plytinėje.
Slottsmollano gamybos čerpės glazūruotos plona žalia peršviečiama
glazūra, Minnesbergo gamybos čerpės tamsiai raudonos ir natūralios pilkai
violetinės spalvos.

AB Sankt Eriko molio dirbinių fabrikai.
Vienbangės negilios ir labai gilios
falcuotos natūralios šviesiai raudonos
spalvos tamsiai raudonai rudo atspalvio
lydytas angobas ir glazūra. (Apie 15 vnt.
sudaro lmJ ?)

Sorby AB. Rankomis kaldintos vienbangės nefalcuotos mažesnės plokštesnės (9 pav.) ir didesnės gilesnės (10
pav.) čerpės. Šiferio juodumo glazūra.
Pateikiamas ir čerpių prijungimo prie
kraigo brėžinys. Jos atrodo taip pat, kaip
ir įžymiosios olandiškos čerpės.

Minnesbergo plytinės AB gamino vienbangės falcinės paprastos konstrukcijos
čerpes. Patvarus gaminys. Čerpės gerai
priglunda viena prie kitos. Šiek tiek
mažiau išgaubtos nei Hyllingės čerpės.
Maždaug 15 vnt. sudaro lm2. Natūralios
tamsiai raudonos ir tamsios rudai
raudonos spalvos, juoda ir ruda glazūra.

Uppsala Ekeby AB. Kvadratinės
plytelės (patentas), klojamos diagonaliai. Mažai detalių vėjui užsikabinti,
stogas beveik lygus. Natūralios
šviesiai raudonos spalvos, juoda, ruda,
geltona, žalia ir mėlyna glazūra.

Slottsmollano plytinė. Čerpės "bou-lett",
klojamos užleistinai, dėl ko stogas įgyja
diagonaliai languotą raštą. Patvarus
gaminys. Čerpės tinkamos vėjuotoms
vietovėms. Apie 15 vnt. = lm2.

Liudviko agentūra. Romėniškosios čerpės. Didelės: 9 % vnt. lm2. Žemyn einančios siūlės
dengiamos čerpe, panašia į "vienuolio" čerpę. Bandinys padengtas
žaliai raudonu matiniu angbu.
Pagamintas pagal čerpes, iškastas
Reino apylinkėse.

Senoviškos vokiškos čerpės.
Jomis dengtas stogas atrodo
lyg būtų dengtas vienuoliško-i
mis čerpėmis. Falcinės čerpės I
su dvigubais falcais. 14 vnt. |=
1 m2.

Falcinės "bebro uodegos"
čerpės. Tokios čerpės panašios į įžambiai angliškai
nupjautas dvi gontines čerpes
(bebro uodegas), išklotas
vadinamuoju karūniniu būdu.
15 vnt. = 1 m2. Pilkai
raudonas angobas.
Ranndalo čerpės.Kampą sudarančios šoninių stogų
čerpės remiasi į iškilusį
molinį kan-telį. Per skylutes
vanduo nuteka į stoglovį. Be
to, kantelis šiek tiek apsaugo,
kad vanduo nepatektų ant kitos
čerpės pusės. Apatinė dalis jungiamoji čerpė prie karnizo
nuos-vyros.
Ranndalo konstrukcija.
Kampu sulenktos viena
kitą atitinkančios čerpės
surenka
nutekantį
vandenį.
Tarp-šlaitis
uždengiamas
viena
"vienuole" ir dviem
"vienuoliais",
kurios
apsaugo tarpšlaičio lentą
nuo lietaus, o žiemą nuo
sniego.
Jungiamosios čerpės
prie frontono, skirtos
uždengti siūlėms tarp
dvibangių falcinių čerpių ir vėjalentės, stogo
grebėstų,
mūrinio
frontono ar pan. Atkreipkite dėmesį - jokių
vertikalių vinių skylių!
Statybinių medžiagų AB
Gotoje. Mažos (apie 20 vnt.
= lm2), falcinės čerpės,
išklotos primena nedideles
vienuoliškas čerpes. Kilusios, turbūt, iš Olandijos ar
Belgijos. Natūralios blausiai
raudonos spalvos. 14 vnt. =
1 m2.

Forminiu būdu presuotų čerpių kokybė paprastai buvo labai aukšta, todėl iki šiol yra
išlikę daug to laikmečio stogų. Seniausioji Aukštosios technikos mokyklos dalis su
observatorija duris atvėrė 1917 metais.

kurių forma buvo labai panaši į senoviškųjų rankiniu būdu kaldintų
čerpių formą. Lygiai tokiu pačiu metodu čerpės gaminamos ir šiandien.
XX. amžiaus prdžioje Švedijoje falcinės ir nefalcines čerpes gamino
apie šimtas įvairiausių plytinių. 1912 metų parodos čerpių aprašymas
(iš žurnalo "Plytos ir čerpės") iliustruoja to meto specialiųjų čerpių
įvairovę, kurias dar galima rasti išlikusias ant mūsų įstaigų, mokyklų,
geležinkelio stočių ir kitokių pastatų.
Antrojo Pasaulinio karo metais ir tuoj po jo čerpių kokybė žymiai
pablogėjo, kai kuriais atvejais tai priklausė nuo kuro stokos. Mažosios
plytinės nustojo gaminti daugelį specialaus formato čerpių rūšių, tačiau
didžiosios plytinės išlaikė platų asortimentą.
Penktojo dešimtmečio pabaigoje - šeštojo dešimtmečio pradžioje
čerpių gamyba pasiekia savo kulminaciją.
Tuo metu čerpėmis dengiami beveik visi gyvenamieji namai,
mokyklos, žemės ūkio ir kiti pastatai.

Ką tik supresuotos kraiginės čerpės ant
džiovinimo
lentynų
Volstrupo
plytinėje, vienoje iš penkių modernių
plytinių Danijoje.

Čerpių gamyba šiandien
Šiuo metu čerpės Švedijoje gaminamos tik vienoje plytinėje "Vittingės plytinės AB". Tai paskutinioji iš daugelio Heby-Sala regiono plytinių, tiek daug metų gaminusių, turbūt, geriausias čerpes
šalyje. Šiandien Vittingėje gaminamos dviejų standartinių rūšių juostinio presavimo čerpės: E13 (vienbangės) ir T11 (dvibangės). Abiejų
rūšių čerpės gali būti įvairaus ilgio. Be to, presuojamos ir dviejų rūšių
kraiginės čerpės. Įmonė turi atsparumo šalčiui tikrinimo įrangą, todėl
savo gaminiams gali suteikti atsparumo šalčiui garantiją. Taip pat yra
aparatūra čerpių išgaubimo tvirtumui patikrinti. Fabrikas modernus ir
plačiai automatizuotas. Čerpės degamos galingoje tunelinėje krosnyje.
Vittingės plytinė čerpes ne tik gamina, bet ir importuoja. Gerai
išmanydami čerpes ir galėdami patikrinti gaminio atsparumą šalčiui,
jie dažnai gali suteikti garantiją ir specialiai importuotai produkcijai.
Be to, Vittingės plytinė superka ir parduoda naudotas čerpes.
Kitose Skandinavijos šalyse čerpės dabar gaminamos tik Danijoje.
Šiuo metu Danijoje iš viso yra 7 plytinės. Bygholmo ir Sindalo
plytinės gamina specialias bei rankinio kaldinimo senoviškų pavyzdžių
čerpes restauravimo darbams. Šiose plytinėse čerpės degamos
senovišku būdu. Volstrupo plytinėje gaminamos ir juostinio
presavimo, ir rankinio kaldinimo čerpės, kurios degamos modernioje,
tokio paties tipo, kaip ir Vittingėje, tunelinėje krosnyje. Likusios
plytinės gamina tik juostinio presavimo kelių rūšių čerpes, tame tar-

Volstrupo plytinės interjerai. Čia
čerpės formuojamos, džiovinamos ir
degamos iš esmės taip pat , kaip ir
Vittingės plytinėje.

pe ir tokios pačios formos ir išvaizdos čerpes, kurios anksčiau buvo
gaminamos Švedijoje. Taigi, čerpės, kurios dalinai gali papildyti mūsų
šalyje gaminamų čerpių asortimentą, gaminamos artimoje kaiminystėje.
Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose ir Prancūzijoje gaminama
produkcija taip pat gali dominti švedus. Įvairių rūšių falcuotas čerpes
visų pirmiausiai importuoja keletas Švedijos įmonių, tame tarpe ir
Vittingės plytinė.
Galinčios sudominti čerpės gaminamos ir Lenkijoje, Rytų Vokietijoje, Čekijoje ir Estijoje. Visose šiose šalyse gaminamos restauravimo darbams reikalingos čerpės, tačiau iš Rytų Europos šalių labai
mažai importuojama.
Importuojant čerpes, svarbu atkreipti dėmesį į du dalykus: pirma,
specialiųjų čerpių importavimas užima daug laiko, todėl su gamintoju
susirišti reikia iš anksto; antra, reikia gauti čerpės tvirtumo ir
atsparumo šalčiui garantiją. Bandomosios čerpės turi būti tikrinamos
Švedijoje, o tai užima daug laiko.

Kraiginės čerpės gali būti gaminamos
ir juostinio, ir forminio presavimo
būdu. Nuotraukoje: čerpė presuojama
juostiniame prese, o vėliau formuojama rankomis.

Specialių kraiginių čerpių gamyba -iki
šiol senoviškas rankų darbas net ir
modernioje plytinėje.

Čerpės rūšiuojamos ir pakuojamos taip
pat rankomis. Čia žmogus - sunkiai
pakeičiamas. Visos nuotraukos iš
Vittingės plytinės.

Senieji čerpių stogai dažniausiai buvo klojami ant skiedrų, lentų ar net šiaudų pakloto.

Klojimo technika
Senoviškoji klojimo technika
Čerpių klojimo būdas turi nenutrūkstamas tradicijas,
nors metodai iš dalies pakito. Anksčiau čerpės buvo
klojamos tiesiog ant grebėstų be pakloto, o siūlės - iš
apačios užtepamos kalkių skiediniu. Tačiau pakutinįjį
šimtmetį čerpės beveik visada buvo klojamos ant
sandaraus pakloto. Tai galėjo būti plokštė vandeniui
nutekėti (su grioveliais), skiedros (balanos) arba
kartonas, paklotas ant lentų.
Stogo dengimo metodai skiriasi ir priklausomai nuo
regiono. Pietų Švedijoje, kur palankios klimato
sąlygos, čerpės galėjo būti klojamos be pakloto.
Vidurio Švedijoje, kur sniegas ir šaltis kėlė daugiau
susirūpinimo, paklotas paprastai buvo klojamas ir
prieš dengiant naują stogą. Galimybė gauti kalkių
siūlių užtepimui taip pat turėjo didelę reikšmę.
Ūkiuose ir dvaruose, kur būdavo kalkių, lėšų stogo
užglaistymui pakakdavo. O paprastesnių valstiečių
pastatų piges-

Simrishamno miestelis ketvirtajame
šio amžiaus dešimtmetyje. Beveik visi
miesto stogai buvo dengti be pakloto.
Užsandarinimai prie karnizo nuosvyros, kraigo ir frontonų, vadinamieji
"barniai", suteikdavo namams charakteringą išvaizdą, kurios didžioji dalis
nebeišliko.

nėmis medžiagomis dengti stogai vėliau, dengiant čerpėmis, buvo
išsaugoti ir pasitarnavo stogo pagrindu.
Stogo paklotu anksčiau būdavo skiedros, lentos ar net šiaudai.
Dažniausiai paklotas paprasčiausiai būdavo senosios skiedros, stogą
dengiant čerpėmis. Tačiau miestuose, kur priešgaisrinė apsauga reikalaudavo čerpių stogo, paklotas specialiai buvo klojamas iš karto.
Čerpių stogais be pakloto dažniausiai buvo dengiami ūkiniai bei
pramoniniai pastatai. XIX a. pabaigoje pasirodžiusiomis falcinėmis
čerpėmis buvo siekiama sukurti sandarų stogą, kuriam nereikėtų
pakloto. Tokie stogai labiau paplitę kitose Europos dalyse, tačiau ir pas
mus sutinkami falcinėmis čerpėmis dengti stogai be pakloto.
Užglaistytų stogų yra išlikę labai nedaug. Dažniausiai tai pastatai
Skanėje ir Blekingėje, Olande ir Gotlande. O Danijoje ir kitur

Vienas iš išlikusių Simrishamno stogų
su "barniais" tradicniu būdu buvo
dažomas kalkėmis dar 1986 metų
vasarą.

Europoje tokiais stogais dengiama ir dabar. Žymus neseniai restauruoto glaistyto stogo pavyzdys yra Skokloster pilis Upplande. Charakteringi glaistyti stogai nyksta ir Pietų Švedijoje, tačiau originalūs
stogai išlikę ant daugelio pilių ir dvarų, kai kurių bažnyčių ir kitų senų
pastatų. Pastatai su glaistytais stogais dažniausiai yra karkasiniai arba
mūriniai, t.y. visas pastatas tinkuotas kalkių skiediniu arba juo
užglaistytos siūlės.
Siūlės tarp čerpių tradiciškai buvo užglaistomos "riebiu" kalkių
skiediniu, sumaišytu su karvės šeriais. Prie frontonų, kraigo ir kaminų,
kur buvo neįmanoma pasiekti iš apačios, kalkių skiediniu buvo
glaistoma iš viršaus. Pavasarį balinant namą kalkėmis, buvo balinamos
ir matomos siūlės ant stogo, tokiu būdu namai įgydavo vadinamuosius
"barnius", anksčiau būdingus Skanės miestelių stogams.

Raudona troba, dengta rankų darbo
čerpėmis - švediškiausias paveikslas,
kurį galima įsivaizduoti. Kad pamatytume tokią trobą, kol kas mums dar
nereikia keliauti į Skanseno liaudies
buities muziejų.

Priežiūra ir perklojimas
Senieji čerpių stogai - labai gražūs. Netolygiai išdegtos pasenusios
čerpės suteikia stogui gyvybės, todėl verta išsaugoti ir prižiūrėti seną
čerpių stogą.
Žinoma, tvarkant ir perklojant, reikia nepamiršti ir šiandien naujam
čerpių stogui keliamų reikalavimų. Tačiau reikia atsižvelgti ir į esamą
stogo dengimo būdą, net jei tai ir ne visai atitinka šiuolaikines normas.
Daugelis senesnių čerpių stogų turi gerai architektūriškai pasvertas
vieningas detales, atitinkančias to laikmečio čerpių tipus ir estetinius
idealus. Šiuolaikinių standartų paisymas paprastai sąlygoja grubesnes
detales. Be to, kai kurie stogo dengimo būdai dabar netaikomi ir turi
didelę kultūrinę istorinę vertę. Glaistytus stogus, su Pietų Švedijai
būdingais "barniais" palei kraigą, frontonus bei karnizo nuosvyras
reikėtų saugoti. Restauruojant labai svarbu išsaugoti ir skiedrų bei
lentų stogo dangos paklotą.
Kad čerpių stogas turėtų funkcionalią apsaugą ir išsaugotų savo
charakterį, jį reikia nuolat prižiūrėti. Pavienes suskilusias plyteles
reikia nedelsian keisti. Papildomos čerpės turi būti tokios pat spalvos ir
formato, kaip likusios stogo čerpės. Dažnai tikslinga naudoti senas
čerpes. Įvairių rūšių naudotų čerpių kol kas dar galima gauti per
įvairias statybines firmas. Perdengti stogą reikia taip, kaip jis buvo
dengtas. Nepažeistas senas čerpes reikia išsaugoti. Jei ant čerpės

Norint greitai pakeisti pažeistas čerpes,
reikėtų turėti paprastų ir kraigi-nių
čerpių atsargų.

nematyti rimtų skilimo sluoksniais pavojų ir ji neskamba skilusiai
čerpei būdingu skambesiu sudaužiant dvi plyteles, čerpę dar galima
panaudoti. Pavienes sudužusias čerpes taip pat reikėtų keisti panašiomis čerpėmis. Remontuojant paklotą arba grebėstus, čerpes atsargiai
galima nukelti. Keičiant čerpes didesniame stogo plote, senąsias čerpes
vertėtų kloti pagrindinio fasado pusėje, o naująsias - mažiau matomose
vietose.
Kultūrinę - istorinę vertę turintys dengimo būdai ir konstrukcijos,
jei įmanoma, turi būti išsaugoti pirmykštėje būklėje. Visi darbai bei
techniniai sprendimai turi būti pritaikomi prie konkrečiam stogui
būdingo išpildymo. Žinoma, akivaizdūs techniniai trūkumai turi būti
ištaisomi. Detalės - karnizo nuosvyra, kraigas, tarplatakiai, prijungimas
prie dūmtraukio, papildomi skardinimo darbai ir pan. turi didelę
reikšmę stogo charakteriui ir turi būti atliekami ypač rūpestingai.

Vienbangės čerpės klotos tiesiai ant
grebėstg. Siūlės tarp čerpių užteptos su
karvės šeriais sumaišytu kalkių
skiediniu. Čerpei skilus, ją nesunku
pakeisti iš apačios.

Čerpių stogai be pakloto
Klojant čerpes be pagrindo, reikia stipresnių grebėstų nei klijuojant jas
ant pagrindo. Viena vertus,- dėl to, kad padidėja kiekvieno grebėsto
apkrova, antra vertus,- dėl to, kad padidėja įlūžimo pavojus. Stogų,
dengiamų be pakloto, grebėstų dydį lemia atstumas tarp gegnių. Kai
atstumas tarp gegnių 90 - 100 cm, naudojami mažiausiai 38 x 56 cm
grebėstai, jei šis atstumas didesnis, naudojami 28 x 75 cm arba 50 x 50
cm grebėstai. Grebėstai kalami 100 mm vinimis, kurios tam tikrais
atvejais kalamos įstrižai po dvi į kiekvieną grebėstą.

Stogai, dengti be pakloto, sandarinami
iš viršaus prie frontonu, kraigo ir
karnizų nuosvyrų. Tokių stogų
pastogėse turi būti gerai ventiliuojamos, neįrengtos palėpės. Todėl nėra
jokio pavojaus ir sandarinant stogą
prie kraigo ir frontonų. Danijoje ir
piečiau jos plačiai naudojamos specialios ventiliacinės plytelės.

Atstumai tarp grebėstų priklauso nuo čerpių tipo. Ant senų stogų
atstumai tarp grebėstų turi būti pritaikomi dar ir prie stogo nelygumų.
Atstumas tarp grebėstų falcinėms čerpėms gali būti reguliuojamas
labai nežymiai. Svarbu laikytis gamintojo nurodyto atstumo tarp
grebėstų.
Grebėstuojant visada remiamasi gegnių išdėstymu. Mūrinių namų
sienos paprastai visada baigiasi karnizu. Jei čerpės klojamos tiesiog ant
grebėstų be pakloto, jos išsikiša porą ar daugiau centimetrų už karnizo
krašto. Tai lemia ir pirmojo grebėsto atstumą nuo stogo krašto. Jei,
derinant atstumą tarp grebėstų, negalima pasiekti tikslaus čerpių eilių
skaičiaus, prie kraigo čerpės kerpamos arba pjaunamos šlifavimo
mašinėle su abrazyviniu šlifavimo disku.
Tose vietose, kur stogas gali judėti, pav., prijungimuose prie dūmtraukių ir panašiai, skiediniu turi būti tvirtinama ne prie čerpės, o prie
aukščiau esančios siūlės dalies. Tai galima padaryti, ant čerpės
paklojus popieriaus, kad prie jos nepriliptų skiedinys.
Prijungimai prie frontonų be nubsvyros ir karnizų nuosvyrų
užglaistomi orinių kalkių arba hidraulinių kalkių skiediniu.
Be pakloto dengto stogo užglaistymui iš apačios geriausia naudoti
hidraulinį kalkių skiedinį arba gryną orinių kalkių skiedinį. Vis dar
rekomenduojama į skiedinį įmaišyti karvės šerių ar pan. Cemento
kietumo skiedinį naudoti nerekomenduojama, nes iškyla pavojus, kad
siūlė per daug sukietės ir suskils arba suskaldys pačią čerpę.
Siūlių skiedinys užtepamas specialia glaistymo mentele. Skiedinio
perteklius nubraukiamas sausu teptuku, kai skiedinys pusiau išdžiūvęs.
Po to skiedinys išlyginamas mentele. Glaistyti reikia apsiniaukus, kai
drėgnas oras, o ne šviečiant saulei. Prieš glaistant čerpes reikia
sudrėkinti vandeniu, kitaip vanduo iš skiedinio per greitai susigeria.
"Barniai", t.y. siūlių užglaistymai iš išorės, atliekami tokiu pačiu
skiediniu ir tokiu pačiu būdu.
Falcinės čerpės kai kuriais atvejais, ypač restauruojant senesnius
pramoninius pastatus, gali tarnauti naujos dangos pagrindu.
1960 metais Aukštoji Technikos mokykla Lundo mieste atliko
stogų, dengtų Heby plytinės gamybos falcinėmis čerpėmis, sandarumo
bandymus. 30° ir statesni stogai, pučiant 10 m/s vėjui, nepraleido nė
lašo vandens. Tokios čerpės šiandien gaminamos Danijoje, kur
garantuojamas ir visiškas sandarumas. Šių čerpių kodas - K21, jas
importuoja ir parduoda tame tarpe ir Vittingės plytinė.
Tikėtina, kad dauguma panašios formos falcinių čerpių yra tokios
pat sandarios ir nepraleidžia liūties vandens. Olandijoje, Belgijoje ir
Prancūzijoje čerpių klojimas be pakloto iki šiol labai paplitęs.

Čia nuimamos 60 metų senumo čerpės,
pirmą kartą keičiant kartoninį paklotą
ir grebėstus. Vengiant lipti ant čerpių,
dirbama iš apačios į viršų.

Čerpių stogų perdengimas
Paklotai iš medžio plokščių ir kartono

Ant žemesnių pastatų čerpes galima
užkelti juostiniu transporteriu. Jei
transporteris pakankami ilgas, čerpes
nuo jo nuimti galima įvairiame aukštyje. Čerpės paskirstomos ir štabeliuojamos ties gegnėmis. Ant aukštesnių pastatų čerpės užkeliamos liftais
arba kranais.

Čerpių stogai dažniausiai perdengiami, kai reikia keisti kartoną ir
grebėstus, o ne pačias čerpes. Nuimami pradėję pūti grebėstai ir senas
kartonas. Restauruojamos pažeistos medžio plokštės ir kt. dalys, naujas
kartonas klojamas taip, kaip dengiant naują stogą. Kartonas klojamas
horizontaliais lakštais stogo nuolydžio kryptimi, viršutinis jo kraštas
prikalamas, o užleistos siūlės suklijuojamos pagal gamintojo
nurodymus. Pasirenkamas žemiausios kokybės kartonas YAM 2000.
Ant mažo nuolydžio stogų, atsikišusioje padėtyje kartoną galima
klijuoti.
Tarpinis grebėstavimas atliekamas, kaip dengiant naują stogą.
Grebėstai prikalami, atidžiai pritaikius atstumą tarp grebėstų prie stogo
ir čerpių ypatybių. Dažnai perdengiant stogus techniniais sumetimais,
norima tvirtesnių grebėstų, tačiau tai keičia prijungimą prie karnizų
nuosvyrų, kraigo ir frontono nuosvyrų ir šiek tiek gali pakeisti namo
charakterį. Tokiais atvejais reikia pasverti techninius privalumus
išvaizdos atžvilgiu. Atidžiai išstudijavus prijungimų detales, su
tokiomis problemomis retai susiduriama.

Paprastai, perdengiant stogą, didžiąją dalį čerpių galima iš naujo
panaudoti. Tada nereikia nuleisti nuo stogo kitas čerpes nei tas, kurios
bus išmetamos. Pravartu iš karto imtis tik vieno stogo šlaito. Tai ypač
paranku, kai perdengiami didesni stogai, kur dauguma čerpių
panaudojamos iš naujo. Čerpes galima sukrauti ir pastogėje, tačiau
didesniuose objektuose tai - nereikalingas smulkmeniškumas.
Išmetamos čerpės nuo stogo gali būti nuleidžiamos paprastu mediniu
loviu ar pan. Nuo neaukštų stogų jos gali būti metamos tiesiai į
automobilio kėbulą ar konteinerį. O čerpės, kurios bus iš naujo
panaudotos, nuo žemų stogų nuleidžiamos loviu arba juostiniu
transporteriu (čerpių liftu). Ant aukštesnių pastatų čerpes galima
sukrauti ant padėklo ir nukelti kranu, kuriuo užkeliamos ir naujos
Grebėstavimui palengvinti naudojamas čerpės. Jei dirbančiųjų daug, o stogas nedidelis, čerpes pakelti ir
šablonas, vadinamas "kate" arba "lape" nuleisti galima perduodant jas iš rankų į rankas, kaip buvo daroma
ir išpjaunamas pagal reikiamą atstumą seniau.
tarp grebėstu.
Perdengiant čerpių stogus su skiedrų paklotu, nepažeistą ir
nepradėjusį pūti paklotą galima palikti,o naują plokščių paklotą kloti
Perdengiant čerpių stogus su skiedrų/
lentų paklotu, naują paklotą galima ant senojo.
Plokštės kalamos prie tarpinių grebėstų, gulinčių ant visų gegnių,
kloti ant senojo.
užleidžiant vieną plokštę ant kitos maždaug 10 cm. Vėliau plokštės
tarp tarpinių grebėstų įlinksta apie 2 cm. Tokiu būdu išvengiama
papildomų tarpinių kartelių po čerpes laikančiais grebėstais. Sis įlinkimas netrukdo susidaryti pakankamam oro tarpui. Norint rasti gegnių
vietą, galima išmatuoti atstumą tarp gegnių pastogėje, o paskui matuoti
nuo vieno frontono.
Prie karnizų nuosvyros plokštės klojamos sulig nuosvyros kraštu
arba, jei naudojama karnizinė lenta, 2 cm nuo karnizo nuosvyros
krašto. Viršuje prie kraigo paliekamas 2 cm oro tarpas, kad senasis
paklotas vėdintųsi.

Kai daug dirbančiųjų, kloti čerpes lengva ir greita. Čia čerpės klojamos senovišku būdu. Senas lentų paklotas paliekamas.

Projektuojant stogo šlaito ilgį ir plotį
reikia parinkti taip, kad šlaitą uždengtume nepjaustydami čerpių

Prie pat karnizo nuosvyros ant tarpinių
grebėstų padėkite karnizinį tašelį, kaip
atramą apatinei čerpių eilei. Kad čerpių
stogo paviršiaus nuolydis būtų tolygus
ir čia, karnizinis tašelis turi būti
storesnis už grebėstus.

Nauji čerpių stogai
Nors čerpes kloti galima ir su pagrindu, ir be jo, mūsų klimato
sąlygomis paklotas - beveik savaime suprantamas dalykas. Paklotui
ilgą laiką buvo rekomenduojamos lentos, dengtos kartonu, tačiau
naudojami ir paprastesnės medžiagos - plokštės arba plastmasės
plėvelė.
Projektuojant naujus stogus yra galimybė pasirinkti tikslų stogo
šlaito plotį ir ilgį, kad šlaitą būtų galima uždengti pilnomis, nepjaustytomis čerpėmis, nes taip ir pigiau, ir paprasčiau. Taip pat galima
pritaikyti ir dūmtraukių, vamzdžių išvedimo, stoglangių vietą, kad
nereikėtų pjaustyti čerpių ir būtų galima dailiai atlikti papildomus
skardinimo darbus.
Pasirinkus karnizų nuosvyros ir kraigo formą, stogo šlaito ilgis
paskaičiuojamas pagal paprastą formulę: P = [(n-1) x L] + N + R, kur:
P = stogo šlaito ilgis
n = čerpių eilių skaičius
L = čerpės statybinis ilgis (grebėstavimo atstumas)
N = atstumas nuo kraigo iki viršutinio grebėsto
R = atstumas prie pakloto plokštės krašto
Atstumai R ir N kinta, priklausomai nuo kraigo konstrukcijos,
karnizų nuosvyros ir stogo nuolydžio. Laisvasis atstumas tarp viršutinio grebėsto ir kraiginės lentos turi būti apie 40 mm. Atstumas R
pritaikomas prie čerpių ilgio ir čerpės išsikišimo už stogo krašto.

Tarpiniai grebėstai tvirtinami viršuje ir
apačioje prieš prikalant čerpes
laikančius grebėstus. Pastarieji kalami
cinkuotomis vinimis prie plokštės per
tarpinius grebėstus. Vinies ilgis turi
būti toks, kad neperdurtų plokštės.
Čerpes laikantys grebėstai jungiami
virš tarpinių grebėstu. Būkite atidūs,
nustatydami atstumą tarp grebėstų.

Stogo pagrindas daromas iš mažiausiai 17 mm V rūšies neobliuotų
lentų. Visi sujungimai daromi virš gegnių.
Pakloto kartonui pasirenkamas mažiausiai YAM 2000 kokybės arba
panašus kartonas, kuris kalamas arba kniedijamas pagal gamintojo
nurodymus. Jei paklotas turės pakelti sunkesnes klimato sąlygas, dar
klijuojamas kartonas. Mažiausiai 25 x 25 mm tarpiniai grebėstai
tvirtinami apačioje ir viršuje maždaug 60 cm aukščiau ir žemiau ašies.
Vėliau kalami čerpes laikantys 25 x 38 mm grebėstai, kartu prikalant ir
tarpinius grebėstus. Parenkamos tokio ilgio vinys, kad jos neišlįstų
kitoje lentos pusėje. Grebėstai jungiami ant tarpinių grebėstų arba ant
kaladėlių. Atstumas tarp grebėstų matuojamas prie frontonų ir
kreiduotu siūlu pažymimos čerpes laikančių grebėstų vietos. Arba
naudojama vadinamoji "katė" arba "grebės-tavimo lapė", pagaminta iš
taŠelio ir kelių medinių kaladėlių arba išdrožtos lentos.
Jei grebėstai matomi prie gegnių, estetiniais sumetimais juos galima
nudažyti tamsia medžio apsaugos priemone. Sunkiai prieinamuose
stoguose ir stogo dalyse pravartu naudoti impregnuotus grebėstus.

Čerpės pradedamos kloti iš dešinės,
pirmiausiai išklojamos pirma ir paskutinė eilės. Čerpės klojamos taip, kad
stogo ilgyje tilptų sveikas čerpių
skaičius. Plyteles šiek tiek galima reguliuoti šonuose, tačiau ne per daug.
Čerpė guli teisingai tik kai vienos
čerpės išgaubimas yra po kitos čerpės
įgaubimu. Tai lengvai pastebima,
klojant čerpes. Atitaikius tas dvi eiles,
čerpės klojamos vertikaliomis eilėmis,
pradedant nuo dešiniojo viršutinio
kampo. Ar čerpės guli tiesiomis
eilėmis, patikrinkite tiesia lenta.

Siekiant padidinti ilgaamžiškumą, galima pasirinkti storesnius
grebėstus.
Grebėstuojant stogą su lentų paklotu, nereikia tokių tvirtų grebėstų,
kaip klojant čerpes tiesiog ant grebėstų arba ant plastmasės ar kartono
pakloto. Pakanka 25 x 38 mm grebėstų. Grebėstavimo atstumas
visiškai priklauso nuo čerpių dydžio, tačiau galimi nežymūs
nukrypimai. Tačiau, dengiant falcinėmis čerpėmis, tikslus atstumas
tarp grebėstų - ypatingai svarbus.
Paprasčiausia apatinį grebėstą prikalti taip, kad čerpė išsikištų už
stogo krašto ir jos apatinis kraštas būtų virš stoglovio vidurio. Jei
stoglovis nekabinamas, karnizų nuosvyrą galima užkalti karnizi-ne
lenta, uždengiančia stogo pakloto kraštą, o jei stoglovis kabinamas,
karnizinė lenta nebūtina.
Ant laužytų (mansardinių) stogų grebėstai kalami taip, kaip ir ant
paprastų dvišlaičių stogų, skirtumas tik tai, kad viršutinis apatinio
šlaito grebėstas atsiduria tiesiai po stogo lūžio linija. Pirmasis grebėstas
virš lūžio linijos kalamas taip, kad viršutinio stogo šlaito apatinė čerpių
eilė gultų ant apatinio šlaito viršutinės eilės čerpių (žiūr. pav.). Toliau
aukštyn grebėstai kalami įprastu būdu.

Kartono klojimo kryptį lemia pasirinktas grebėstavimo metodas. Paprastai kartonas klojamas lygiagrečiai
karnizų nuosvyrai.
Iš pradžių išklokite visą viršutinę ir
apatinę čerpių eilę, jei reikia išlyginkite
čerpes kraštuose, kad vėliau čerpės
užpildytų plotą
tarp
vėjalenčių
gulėdamos nesugrūstos ir ne per retai.
Patikrinkite, ar vienodas čerpių
skaičius viršutinėje ir apatinėje eilėje.
Karnizų nuosvyra ir kraigas yra tokio
pat ilgio, kai trumpesnės eilės čerpių
skaičius atitinka ilgesnės eilės tokios
pačios atkarpos čerpių skaičių.
Kiekviena čerpė turi gerai gulti ant
grebėsto, kad apatinis keteros kraštą'
remtųsi į grebėstą. Čerpė turi gulėti
tvirtai.

Įvairūs kartono klojimo ir grebėstų kalimo
būdai. Trišalė kartelė labai tinka, jei norima
išsaugoti skiedrų ar retų lentų paklotą.
Tokiu atveju kartonas klojamas lygiagrečiai
vėjalentėms.

Geriausia, kai stogo matmenys dalijasi
iš lygaus čerpės statybinių matmenų
skaičiaus, tada išvengiama čerpių
pjaustymo. Esant reikalui, čerpę
galima pjaustyti šlifavimo mašinėle.
Pjaunant tokiu būdu, gaunamas lygiausias pjūvio paviršius. Čerpes galima laužyti ir replėmis.

Pjaustant čerpes, jas reikia jbrūžinti. Po
to jos laužomos mažais gabaliukais
čerpinėmis arba paprastomis vinių
traukimo replėmis. Čerpinės replės -tai
vinių traukimo replės su siauromis
žnyplėmis, o tarp rankenų įtaisyta
spyruoklė, kad replės atsidarytų pačios.

Stogo plotis, t.y. atstumas nuo frontono iki frontono tarp vėjalenčių, turi lygiai dalintis
iš čerpės statybinio pločio ir visam stogo pločiui pridedami dar 3 cm kraštinės
(paskutinės) čerpės kraštiniam užleidimui.

Senų čerpių panaudojimas
Senų čerpių, nors ir gulėjusių ant to paties stogo, formatas gali skirtis.
Dažniausiai, metams bėgant, ant stogo susirenka įvairių plytinių
gamybos čerpės, kurios gali skirtis ir ilgiu, ir pločiu, ir išgaubtu-mu.
Siekiant rasti tinkamą grebėstavimo atstumą, reikia remtis ankstesniu
stogo grebėstavimu. Be to, ant žemės ar didesnių grindų galima
išdėlioti bandomąjį čerpių dangos plotą.
Išklokite dvi 11 čerpių eiles kaip galima glausčiau, paskui, kaip
galima rečiau, bet kad stogas liktų sandarus. Išmatuokite atstumą tarp
dviejų kraštinių čerpių keterų abiem atvejais. Pasirinkite iš abiem
atvejais gautų rezultatų vidurinį skaičių ir padalykite jį iš 10, tokiu
būdu paskaičiuojamas tinkamas atstumas tarp grebėstų. Palyginkite
gautą atstumą su atstumu tarp esamų stogo grebėstų bei tikrą stogo
šlaito ilgį. Galiausiai, suderinkite grebėstavimo atstumą su stogo šlaito
ilgiu, tačiau žiūrėkite, kad tokiu būdu paskaičiuotas atstumas neviršytų
dviejų bandymų nietu gautų kraštutinių atstumų.
Pavyzdys:
Didžiausias statybinis matmuo 10 čerpių=350cm,
t.y. grebėstavimo atstumas - 35cm Mažiausias
statybinis matmuo 10 čerpių=340cm, t.y.
grebėstavimo atstumas 34cm

.11. KM

Vidurkis 345 cm reikalauja 34,5 cm grebėstavimo atstumo, t.y.
grebėstavimo atstumą vienai čerpei galima padidinti arba sumažinti
maždaug 1/2 cm. Taigi, ant 7 metrų ilgio stogo šlaito be didesnių
problemų galima daryti iki 10 cm išlyginimus.
Tokiu būdu, tame pačiame šlaite, keičiant atstumus tarp grebėstų,
galima išlyginti seno stogo nelygumus. Kitaip tariant, jei šlaito ilgis
skirtingas, tai galima išlyginti grebėstuojant.
Perdengiant arba rekonstruojant senus čerpių stogus ne per daug
Čerpė turi gulėti tvirtai nestumdama
šalia ar apačioje gulinčių čerpių. Per tikslus atlikimas — tik privalumas. Tai visų pirmiausia pasakytina apie
ilgų čerpių, susiduriančių nupjautuose paprastesnius pastatus, kurių senieji stogai, žvelgiant šiuolaikiniu,
kampuose, viršutinis dešinysis kampas tobulumo ieškančiu žvilgsniu, atrodo gana nelygūs.
nupjaunamas. Jei čerpės a ir b
susiduria, rėkia nukirpti čerpę b ties
rodykle nurodyta vieta.

Apatinės eilės čerpės prie karnizų
nuosvyros, čerpės su išlenkimu virš
vėjalenčių ir frontoninių lentų bei
kraiginės čerpės ir pjaustytos čerpės
prikalamos arba priveržiamos.
Daugumoje čerpių nėra skylutės viniai. Tokiose čerpėse skylutės lengvai
išgręžiamos. Taip daroma ir su
kraiginėmis čerpėmis, kai kraigas
įžambus. Gręžkite atsargiai ir nepamirškite atramos po čerpe.
Dalis čerpių turi skylutes vinims,
tačiau jos nepereina kiaurai per čerpę.
Likusioji plona skylutės užtvara iškalama, kalant čerpę. Kai stogo nuolydis
didesnis nei 55°, prikalamos visos
čerpės. Kraiginės čerpės kalamos
karšto cinkavimo vinimis, kurių
galvutės 1,5 karto didesnės už skylės
diametrą. Kraiginės čerpės iš anksto
ties kraigo viršutiniu falcu pragręžiamos 4 mm mūro grąžtu.

Vietoj prikalimo, čerpės prie grebėste
gali būti tvirtinamos ir specialiais
čerpių kabliais. Be to, varžtais galima
suveržti čerpes viena prie kitos.

kišami pro čerpių dangą tarp dviejų
čerpių. Laikiklius geriausia tvirtinti
ties giliausiai gulinčia čerpės dalimi.
Laikikliai montuojami, klojant čerpes.

Apsisaugojimui nuo nelaimingų atsitikimų nuo stogo valant sniegą ar
dūmtraukius, ant stogo įrengiamos
kraiginė bei sniego tvorelės ir kopėčios.
Visi šie įrengimai tvirtai priveržiami
prie stogo pakloto paprastai plokščiais
strypiniais laikikliais, kurie iš-

Stogo tvorelės ir kopėčios ant senų
pastatų, turinčių kultūrinę- istorinę
vertę, dažnai tampa pernelyg dominuojančiomis detalėmis. Viena vertus, - dėl to, kad standartiniai jų
modeliai per daug grubūs, kita vertus,
- tvorelių ir kopėčių vieta turi labai
didelę reikšmę. Ant architektūros
pa'sninklų ir kitų vertingų pastatų šios
detalės turi būti atidžiai išnagrinėjamos.

Karnizų nuosvyros ir jų detalės yra labai įvairios ir priklauso nuo namo architektūros.
Todėl visų pirmiausia remkitės konkretaus pastato architektūriniu sprendimu, o ne
standartiniais sprendimais. Nuotraukoje: Engclbrekto bažnyčios Stokholme detalė.

Karnizo nuosvyra
Prie karnizų nuosvyros paprastai tvirtinami kabliai stogloviui. Kabliai gali
būti tvirtinami, pav., nuosvyroje frezuotuose įdubimuose. Nuosvyros
skarda gali būti tvirtinama, dar prieš
išklojant stogą kartonu. Tada kartonas
klijuojamas prie skardos.

Karnizų nuosvyros gali atrodyti labai įvairiai, priklausomai nuo paties
namo architektūros, ar tai medinis namas su atsikišusiomis karnizų
nuosvyromis, ar mūrinis pastatas su mūriniu karnizu, ar ant stogo yra
stoglovis, ar plieninis stogvamzdis.
Ketvirtajame, penktajame ir šeštajame dešimtmetyje plačiai statytų
vienbučių gyvenamųjų namų ir ūkinių pastatų karnizo nuosvyros yra iš
medžio su neįleidžiamais stogloviais. Siekiant tolygiai grebėstuoti, kad
stogą būtų galima iškloti sveikomis čerpėmis, karnizo nuosvyros ilgį
galima šiek tiek reguliuoti nepaveikiant nuosvyros gembių. Keičiant
karnizinės lentos įtvirtinimą ir paskutinės nuosvyros lentos plotį, stogo
šlaito ilgis gali būti pritaikomas. Specialių ilgių čerpių, skirtų išlyginti
skirtumams, naudojant standartines čerpes, galima nusipirkti.
Specialiosios čerpės klojamos viršuje, prie kraigo.

Banguotosios čerpės ant Glimminge
namo. Prijungimai prie laiptinių frontonų ir kraigas, užglaistytas skiedi-

Vėjalentė ir lietlentė (horizontalioji
vėjalentė) tvirtinamos prie frontono
krašto. Lietlentės kalamos prie vėjalentės, kad uždengtų tarp jos ir čerpių
susidarantį tarpą. Lietlentė kalama prie
viršutiniojo vėjalentės krašto ir
paprastai apie 1 cm virš jo išsiki-ša,
kad ja netekėtų vanduo ir nesugadintų
piešinio. Siekiant apsaugoti

Senesnių pastatų kraigas dažniausiai vietoj čerpių buvo uždengiamas skarda ar
lentomis. Gera taisyklė - dengti kraigą taip, kaip jis buvo uždengtas anksčiau.

šias lentas, jas galima apskardinti.
Skarda prikalama vinimis iš šonų, o
ne iŠ viršaus.
Stogo kraštą prie frontonų užbaigti
galima labai įvairiais būdais. Čia parodyta keletas sprendimų. Atkreipkite
dėmesį! - Čerpė ir kartonas čia šiek
tiek pakelti į viršų, kad geriau

matytųsi
konstrukcija.
Kartonas,
čerpės ir skarda iš tikrųjų turėtų šiek
tiek išsikišti už nuosvyros, kad saugotų
medį nuo drėgmės.

Ant plytinių pastatų be stogo atbrailos,
frontoninės čerpės klojamos ant
mūrijimo skiedinio, užkrėsto ant
frontono mūro.

Stoglangiai

Nepaisant, ar stogas dengiamas vienbangėmis, ar dvibangėmis čerpėmis,
lictlentės galima atsisakyti, jei kraštinę
eilę prie frontono išklosite šoninėmis
čerpėmis.
Šiuolaikiniai stoglangiai su aukštais
skardos falcais dažnai tampa pernelyg

dominuojančiomis
seno
stogo
detalėmis. Bandykite kopijuoti senesnius metodus, jie pranašesni ir techniškai, ir estetiškai.

Daugelyje nedidelių ir vienbučių namų palėpės buvo įrengtos ir įstatyti
stoglangiai daug vėliau po pastatytmo. Šiandien įrengiant palėpes, vis
daugiau stoglangių atsiranda ir ant daugiabučių namų.
Labai greitai stoglangis tampa per grubia ir akį rėžiančia seno stogo
detale. Be to, didelis stoglangis sename stoge gali labai keistai
atrodyti.
Norint sukurti tinkamą, gerų proporcijų sprendimą, pravartu pasidairyti į aplinkinius panašios išvaizdos ir amžiaus vietovės namus.
Geriausiuose sprendimuose stoglangiai, iš pažiūros savaime suprantamai, dera prie šlaito, jo matmenų ir proporcijų. Labai svarbios
detalės. Stoglangių vėjalentės ir kt. turi būti mažesnės nei stogo
detalės, kad neatrodytų pernelyg grubiomis.
Paprastai, stoglangius stoge reikėtų įrengti kaip galima simetriškiau. Du maži stoglangiai geriau nei vienas didelis. Prie čerpių stogo
stoglangis turi būti prijungiamas kaip galima sklandžiau. Tam
geriausiai tinka minkšta švino arba cinko skarda.
Stoglangio vieta ir matmenys turi būti pritaikyti prie čerpių matmenų, kad nereikėtų be reikalo pjaustyti čerpių, o skardinės detalės
netaptų užgožiančiomis. Tai turi reikšmės tiek techniniu, tiek estetiniu
atžvilgiu.
Dažnai stoglangiai dengiami vien skarda. Sutinkami ir dvišlaičiai
stoglangiai, dengti čerpėmis. Namų su laužytais stogais ir namų Pietų
Švedijoje stoglangiai dažniausiai dengti vienšlaičiais stogeliais. Šis
variantas mažiausiai pažeidžia stogo vaizdą ir sumažina skardi-nimo
darbus iki minimumo. Be to, jie lengvai įrengiami ir puikiai tinka, kai
reikia tik nedidelio langelio vonios ar koridoriaus apšvietimui.

Kai kraigas lenktas ir yra tarpšlaitė,
vienas grebėstas turi būti kalamas
lygiagrečiai kraigui ir atitinkamai
tarpšlaitei abiejose jos pusėse, kad
nupjautos čerpės turėtų atramą.

Senuose tarpšlaičiuose skardos beveik
nematyti, o naujuose, priešingai,
tarpšlaičių skarda pernelyg krinta į
akis. Ypatingai senų namų tarpšlaičių
nereikėtų be reikalo platinti. Senesnių
namų tarpšlaičiai dažnai nudažyti
juoda spalva, vėliau tarpšlaičius imta
dažyti čerpių spalva, tai daro tarp-šlaitį
mažiau pastebimu.

Stoglangio skardinama papėdė paprastai turi būti daroma kuo siauresne ir
paprastesne.

Dengiant stogus lenktu kraigu ir su
tarpšlaičių, čerpės pjaunamos taip, kad
pjūvio kraštas būtų kaip galima
tiesesnis ir lygesnis. Čerpės prie
tarpšlaičio turi tiek išsikišti virš skardos ar kartono, kad vanduo nutekėtų į
lataką. Prie kraiginės lentos nupjautasis
čerpės kraštas taip pat gerai
prispaudžiamas, kad kraiginė čerpė
garantuotai uždengtų viršutinį čerpės
kraštą.
Geriau, jei čerpės pjaustomos ne ant
stogo, nes jų nuolaužos įstringa tarp
kartono ir grebėstų.

Visos angos, daromos čerpėse, pav.,
dūmtraukiams, ventiliacijos vamzdžiams ar pan., apskardinamos (cinkuotu aliuminiu arba variu). Šis darbas
atliekamas kartu su visais kitais stogo
darbais. Tokiu būdu išvengiama
vaikščiojimo išklotu čerpių stogu.
Seniau stoglangių jungiamosios detalės buvo daromos kaip galima
mažiau pastebimomis. Tai puikus pavyzdys net šiuolaikiniams stoglangiams.

Seniau stoglangių jungiamosios detalės
buvo daromos kaip galima mažiau
pastebimomis. Tai puikus pavyzdys net
šiuolaikiniams stoglangiams.

Dūmtraukiai gali būti apkaustomi
vadinamąja "apykakle" ir gaubtuvu.
"Apykaklė" -vertikalus skardos lakštas
su konsolėmis. Prijungimas prie
dūmtraukio gali būti labai įvairus.
Visada remkitės grakščiais tradiciniais
sprendimais ir be reikalo nejmantraukite.

Gedimai ir dažniausios
problemos
Šiuolaikiniai čerpių stogai skiriasi nuo stogų dengtų kartonu ar skarda, nes čerpių dangos ir
pakloto derinys suteikia stogui atsparumą ir sandarumą. Galima tvirtinti, kad toks stogas turi
dvigubą garantiją: galimi viršutinės dangos trūkumai apatinės dangos (pakloto) dėka
nesukelia greitų gedimų.
Pastebimi čerpių stogo gedimai dažniausiai būna trijų rūšių kilmės:
• Drėgmė ir puviniai, sukelti dėl prasiskverbusios drėgmės arba susidarę dėl
kondensacijos ir blogos ventiliacijos.
• Vandens praleidimas ir puviniai dėl neteisingai atliktų stogo detalių.
• Salčioplaišos ir mechaniniai čerpių pažeidimai susiję su medžiagos trūkumais ar
klojimo klaidomis.
Nepakankamą priežiūrą galima laikyti ketvirtąja pažeidimų priežastimi. Kiekvienais metais
stogą reikia apžiūrėti ir pakeisti nukritusias ar pažeistas čerpes, kad pažeidimas toliau
nesiplėstų.

Penktoji problema, labiau netiesioginė, - kerpės ir samanos. Tai natūralus senėjimo procesas, veikiantis stogo estetinę išvaizdą, tačiau
turintis labai nedidelę reikšmę čerpių ilgaamžiškumui ar stogo
sandarumui.

Čerpės klojamos ant "šalto pakloto".
Tai pasiekiama, gerai izoliavus ir gerai
ventiliuojant palėpę. Ventiliuojamos
turi būti dvi erdvės: tarpas tarp čerpių
ir pakloto bei palėpė. Tarp čerpių ir
pakloto kalami mažiausiai 25 mm
tarpiniai grebėstai, kad oras galėtų
cirkuliuti nuo karnizo nuosvy-ros iki
kraigo. Palėpė ventiliuojama per oro
tarpus karnizo nuosvyroje ir per kraigą
arba per ventiliacines angas frontonų
viršūnėse. Tokiu būdu pasiekiamas
mažiausias temperatūrų skirtumas tarp
palėpės šaltos patalpos ir oro lauke.

1. Drėgmė ir puviniai - ventiliacija po čerpėmis Galutinę reikšmę stogo
sandarumui turi stogo paklotas, tačiau jo reikšmę lemia stogo nuolydis
ir pasirinktų čerpių tipas. Nuo stataus stogo vanduo nuteka lengviau, ir
liūties bei pūgos efektas sumažėja. Rizika, kad vanduo persisunks per
čerpių siūles taip pat mažesnė, jei stogas statesnis. Falcinėse čerpėse
dažnai būna slėgį išlyginantys užleidimo falcai, kurie dalinai neleidžia
vandeniui prasiskverbti \ paklotą; falcinės čerpės apskritai yra
sandaresnės ir gali būti klojamos ant plokštesnių stogų.
Tačiau nepakanka, kad viršutinė danga būtų dengiama kaip galima
sandariau, nes vanduo, prasiskverbęs iki pakloto turi nutekėti, o
drėgmė - išgaruoti. Kad stogas gerai ventiliuotųsi, svarbu, kad būtų
palikti pakankami tarpai ir nuosvyros prie karnizo ir prie kraigo bei
tarp čerpės ir pakloto.
Anksčiau buvo naudojami mažesni nei pusės colio tarpiniai
grebėstai, dabar naudojamos mažiausiai vieno colio (25 mm) kartelės,
siekiant palikti oro tarpą, kuris ne taip greitai užsikemša
žiedadulkėmis, lapais ir kitais nešvarumais, patenkančiais pro čerpių
tarpus, vėliau sukeliančiais puvinius ir šalčioplaišas.
Dažniausiai daroma klaida - paliekami per maži tarpiniai grebėstai
ir nepakankama ventiliacija per karnizo nuosvyrą ir kraigą.
Kad tarpinių ir čerpes laikančių grebėstų puvimas keltų mažiau
rūpesčių, rekomenduojama naudoti po spaudimu impregnuotą medieną. Didelę reikšmę turi teisingas grebėstavimas ir geras vėdinimas.
Jei grebėstai išdžiūna, jie nepūna. Nepakankama palėpės ventiliacija,
kurios pasėkoje pastogėje ar ant kartono susidaro kondensatas -dažna
problema, nepriklausanti nuo stogo medžiagų. Kita priežastimi gali
būti karnizo nuosvyros oro tarpo užsandarinimas, papildomai
izoliuojant palėpės perdenginius. Si problema pastebėta ir gerai žinoma.
2. Vandens praleidimas ir puvimas dėl neteisingai atliktų stogo detalių
"Hus-AMA" skirsto stogo paklotus \ "sandarius" ir "vandenį
nuleidžiančius" paklotus, kuriems keliami skirtingi sandarumo reikalavimai. Mažesnio nuolydžio stogų paklotą turi sudaryti lentos ir
klijuotas kartonas. Dengiant nefalcinėmis čerpėmis, galima tvirtinti,
kad tradicinis paklotas iš lentų ir kartono labiau tinkamas nei
šiuolaikiniai metodai naudojant plokštes arba plastmasės plėvelę.
Nepakankamai sandarūs prijungimai prie dūmtraukių, stoglangių,
tarpšlaičiai ir angos vamzdžiai dažnai sutinkami, net kai paklotas yra iš
lentų, dengtų toliu. Dažniausiai, kai ateina skardininkas, dailidė jau
būna išklojęs kartoną. Ir tada jungiamosios skardos kalamos ant
kartono net prie kito įžambinio šlaito, dėl to, sudužus čerpei,

Kartais ant čerpių stogų, ypač šiaurinėje pusėje, auga samanos. Jos nė
kiek nekenkia nei čerpių, nei stogo
funkcijai, jei maitinasi iš lietaus vandens, o ne iš stogo pakloto.

Ant stogų, dengtų čerpėmis ar betono
plytelėmis, dažniausiai nuo šalčio ar
dėl kitų priežasčių sutrūkinėja
pavienės plytelės. Sutrūkinėjusios
plytelės turi būti nedelsiant pakeičiamos, nes pro vienos plytelės skylę
subėga visas vanduo nuo plytelių eilės,
esančios virš skylės. Čerpių su
paviršutinėmis šalčioplaišomis keisti
nebūtina.

vanduo gali prasiskverbti. Taigi, teisingai atlikti prijungimai turi
lemiamą reikšmę viso stogo sandarumui. Tokio pobūdžio klaidos
atsiskleidžia dažnai tik po kelių metų, kai pažeidimai jau dideli. Be to,
neteisingų prijungimų ištaisymas vėliau yra labai sudėtingas ir
brangus.
3. Šalčioplaišos ir mechaniniai pažeidimai, susiję su medžiagos trūkumais arba klojimo klaidomis
Blogai išdegtos čerpės arba netinkamas molis gali būti čerpės neatsparumo šalčiui priežastimi. Kaip taisyklė, galima sakyti, kad
šiuolaikinės švedų gamybos čerpės yra garantuotai atsparios šalčiui, be
to, labai atsparios šalčiui yra ir iki Antrojo Pasaulinio karo pagamintos
čerpės. Dalis karo ir pokario metais pagamintų čerpių yra blogesnės
kokybės, tačiau didžioji to laikmečio čerpių dalis yra patenkinamos
kokybės.
Čerpės skilimas sluoksniais rodo, kad čerpė nepakankamai išdegta;
tokias čerpes, pakeitus kartoną ir grebėstus, retai galima išsaugoti.
Siekiant išvengti šalčioplaišų, lemiamą reikšmę turi čerpių vėdinimas
iš apačios. Šalčioplaišos žymiai dažniau pastebimos ant vienbučių
gyvenamųjų namų su įrengtomis palėpėmis, praleidžiančiomis šilumą,
nei ant daugiabučių namų su nešildomomis palėpėmis.
Pavienės sutrūkinėjusios čerpės greičiau yra mechaninių pažeidimų,
atsiradusių valant sniegą arba dūmtraukius, požymis. Čerpių
atsparumas apkrovai ir mechaniniams pažeidimams labai įvairus.
Šiuolaikines švedų gamybos čerpes pralaužimo atžvilgiu galima palyginti su betoninėmis plytelėmis, ir teisingai klojant naujas čerpes,
įlūžimai pasitaiko gana retai.
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