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Preface
Independence, democracy, and open frontiers have all contributed to facilita-ting
the contacts between the countries in the Baltic region in the 1990s. Incre-asing
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 Svvedish Central Board of National Antiquities has, with special financial support from the Ministry of Culture, translated a number of informa-tive
texts and articles on the subject of building preservation into Estonian, Latvian,
Lithuanian, and Polish. This material 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 knovvledge, will help to increase and intensify the discussion
on the problems involved in and the conditions for building preservation in the
Baltic region.

Stockholm, June 1997
Erik Wegraeus
Riksantikvarie

Central Board of National Antiquities
Sweden
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XVIII a. vidurio langas. Centrinis vikariato pastatas (Nyckelviken). 1988 m. nuotrauka.

Langų konstrukcijos ir stilių istorija
Senovėje pastatai buvo uždari ir tamsūs. Di džiausią reikšmę tuomet turėjo galimybė apsiginti
ir apsisaugoti. Pirmos apsaugančioje sienoje
atsiradusios angos buvo nedidelės skylės šaudymui.
Laikui bėgant, šviesa įsiskverbė į pastatu vidų. Tačiau patogumo siekimas skatino apsisaugoti nuo klimato. Plonos nušveistos plokštės iš
jaučio ragu, nugramdyta gyvulių oda, vaškuotas
popierius ar plona medžio tošis buvo medžiagos,
kurios pritvirtintos prie rėmelio, buvo įdedamos
į mažą sienos angą.
Ilgainiui atsirado nedideli stiklo langai, pirmiausia statyti bažnyčiose ir prabangiuose
namuose. Vietinė stiklo gamyba išsivystė XVII a.
pabaigoje, o XVIII a. stiklas jau nebuvo retenybė
ar prabangos dalykas.

Dūminės trobos anga šviesai, XVII a. Suomiška troba iš
Skansen muziejaus. 1988 m. nuotrauka.

Lango konstrukcijos istorija
Langas yra sudarytas iš įvairių dalių. Jį sudaro
mediniai rėmai, kurie įdedami į pastato sieną. Į
rėmus įmontuojamos atidaromos medinės lango
sąvaros. Kad sąvaros laikytųsi ir atsidarinėtų bei
užsidarinėtų, naudojamos įvairios pagalbinės
metalinės detalės: vyriai, kampainiai, atidarymo
ir uždarymo užraktai ir pan. Į sąvaras įdedamas
stiklas, kuris pritvirtinamas kaiščiais ir kitu,

kuris sandarina medžio ir stiklo jungiamąją
siūlę.
Toliau pateikiamas įvairių lango dalių istorinis aprašymas. Duomenys paimti iš senosios
statybinės literatūros: C. Stal "Vadovėlio apie
statybos meną apmatai" (1834), von Rothstein
"Bendrojo statybos mokslo praktinis vadovas"
(1859 ir 2-as leid. 1875), A. Henstrom "Kaimo

statybos praktinis vadovas" (1868) ir V. Karls-son
"Namų statybos konstrukcijų vadovėlis" (1915).
Kiti faktai gauti iš atliktų matavimų bei iš darbe
įgytos patirties. Kai kurie čia pateikti langai su
jų išmatavimais smulkiau aprašyti skyriuje "Šeši
langai".
Stakta, skersstakčiai
XVIII a. literatūroje beveik nepateikiama jokių
langų dalių išmatavimų. Daugiausia dėmesio
skiriama lango dydžiui ir proporcijai.
XVII a. Saistą rūmų langų staktos skirtos iš
vidaus įstatomoms sąvaroms. Stakta yra V/z x 6
colių (7x14,7 cm) ir turi specialų falcą iš vidinės
pusės. Skersstakčiai, 2'/2x5 colių, statomi į šį
vidinį staktos falcą, ir jie turi lygų prigludimo
prie stiklo paviršių. Langska dvaro langų stakta
yra jaunesnė (1760-ieji), tačiau jos konstrukcija
senesnė. Staktos dydžiai nedideli, 2%x41/8 colių
(5,8x10,2 cm), skersstakčiai yra simetriškai
sukryžiuoti, bet vertikalusis skersstaktis yra
tvirtesnis už horizontalųjį; 31/2 palyginti su 21/2.
Staktoje nėra sąvaros falco iš vidaus, o skersstakčiai neturi lygaus prigludimo prie stiklo paviršiaus. Akivaizdu, jog ši stakta nepritaikyta
vidiniam langui įdėti.

(vairių langų tipų staktos.
Viršuje: įprasta lango stakta su vidinėmis sąvaromis ir į
lauką atsiveriančiomis išorinėmis sąvaromis.
Per vidurį: langas su sujungtomis į lauką atsiveriančiomis
sąvaromis.
Apačioje: langas su sujungtomis į vidų atsiveriančiomis
sąvaromis.
Iš V. Karlsson "Namų statybos konstrukcijų vadovėlio" (1915)

Staktos šono dalis ir vertikalus skersstaktis. Viršuje parodytas
1760-ųjų langas iš Langska dvaro Visby mieste. Tokio tipo
stakta pritaikyta tik išorinei lango sąvarai. Apačioje pavyzdys
iš XVII a. pabaigos, Saistą rūmai Uplande. Stakta pritaikyta
vidinei ir išorinei lango sąvarai. Staktos vidinėje pusėje yra
netgi falcas sąvarai įleisti, o vertikalaus skersstakčio
prigludimo prie stiklo paviršius lygus.

XIX a. viduryje Rothstein pateikia duomenų,
kad mūriniuose namuose staktos mediena yra 22V2
colių (50-62 mm) ir 4-5 colių pločio.
Mediniuose namuose staktos medienos plotis
sutampa su sienų storiu.
Tik prasidėjus naujajam šimtmečiui, padidėja
staktų išmatavimai. V. Karlsson pateikia milimetrais: 75x150 mm (3x6 coliai) mūriniuose
namuose ir šiek tiek plonesnė mediniuose:
62x125-150 mm (21/2x5-6 coliai) arba tokio pat
storio kaip siena. Šie medienos išmatavimai išlieka nepakitę dar keletą dešimtmečių. Kai lango
sąvaros sujungtos, kartais sumažėja staktos gylis.
Sąvaros falco gylis senojoje literatūroje nurodomas 0,4-0,5 colio arba 10-12 mm, o jo plo

tis sutampa su sąvaros pločiu. Vidinei sąvarai
falcas daromas staktos vidinėje pusėje, tačiau jo
nėra apatinėje dalyje.
Skersstakčiai paprastai kiek plonesni negu
staktos mediena. Jei vidinės sąvaros paprastos,
skersstakčių vidinė pusė tarnauja kaip prigludimo paviršius. Kai sąvaros sujungtos ir atsiveria į
išorę, vertikalusis skersstaktis turi falcą. Tuomet
skersstakčiui daromas toks pat gylis kaip ir
staktoje. Langai sąvaromis, kurios atsidaro į
skirtingas puses, neturi vertikaliojo skersstakčio.
Tokių langų buvo jau XVIII a., o juos pamini
Rothstein, tačiau jie paplinta tik XIX a. antroje
pusėje.

Paprasta vidinė sąvara.
Paprastos sąvaros yra lengvos ir dažnai nedidelių išmatavimų.
Kv Statybininkas Stokholme pastatė 1883. 1986 m. nuotrauka.

Sąvara, lango segmento apvadas
XVII a. langų išorinė sąvara buvo 1-1 Vi colio
storio, o į ją buvo įdedami nedideli langeliai,
kuriuos pritvirtindavo specialiais švininiais apvadais. Saistą rūmų vidinis langas iš XVII a.
pabaigos, sprendžiant pagal staktos vidinį falcą,
matyt, turėjo 3/i-7/8 colio storio sąvaras.
XVIII a. dėl didesnio stiklo formato į sąvaras
dedami tvirtesni langų segmentų apvadai. Jų
gylis dažnai sutampa su sąvarų šonine dalimi, o
plotis sutampa su gyliu.
Kol langų sąvaros paprastos, o dydžiai nėra
labai skirtingi, medienos išmatavimai taip pat
labai stipriai nekinta. Tai patvirtina Rothstein
XIX a. viduryje aprašyti įvairūs į išorę atsidarančių langų tipai, vieni su vertikaliuoju
skersstakčių, kiti be jo. Langų sąvarų storis turi
būti 1 (11A)-\,2 colio (2,5-3 cm), o jų plotis 2 (2
'/ž)-3,5 (4) colio (5-9,9 cm), priklausomai nuo
lango aukščio. Apatinė staktos dalis, kuri visuomet turi būti su vandens grioveliu, išpjaunama iš
2,5 (3) colių storio medienos. Jau 1880 metais, kai
padidėjo stiklo formatas ir išnyko segmentų
apvadai, daugelis sąvarų vis dar buvo daromos
tokių nedidelių išmatavimų.
Kadangi iki pat 1880-ųjų pabaigos vidinis
langas, kuris įstatomas tik žiemai, buvo be vyrių,
vienas kambario langas paprastai turėjo
vadinamąjį mažą stiklą, t.y. siaurą orlaidę, kuri
daroma tiek vidinėje, tiek išorinėje lango sąvaroje. Kokybiška mediena leido pagaminti šią
detalę kaip ploną atidaromą sąvarą, įmontuojamą į įprastos lango sąvaros rėmą ir segmento
apvadą.
Iki pat 1920-ųjų pabaigos langai gaminami su
vidine sąvara, kuri dabar jau kabinama ant
vyrių. V. Karlsson rašo, kad išorinės sąvaros iš-

Mažas stiklas (orlaidė), įstatytas į sąvaros rėmus ir segmento
apvadą. XIX a. pradžios langas iš Kasby sodybos Up-lande.

Langas su į vidų atsiveriančia išorine sąvara. Seniau langai
paprastai atsidarydavo į išorę, tačiau jie tapo nepraktiški
daugiaaukščiuose pastatuose, pradėtuose statyti XIX a. antroje
pusėje. Paplito sujungtų sąvarų į vidų atsidarantys langai.
Alternatyva tokiam langų tipui buvo nesujungtų sąvarų langai,
kurių net išorinė sąvara atsida-rinėjo į vidų.
Iš V. Karlsson "Namų statybos konstrukcijų vadovėlio"
(1915).

matavimai turi būti 37-50x43-50 mm (IV2-2xl%-2
colių), o vidinės - 31-37x43-50 mm (VA-l'/2xl3/4-2
colių). Išorines sąvaras labiau veikia klimatas ir
vėjas, ir todėl jos gaminamos iš tvirtesnės
medienos.
Sujungtos langų sąvaros pradedamos gaminti
nuo XIX a. pabaigos. 1889 m. C.A. Flodquist ir
C.G. Hallberg užregistruoja tokio turinio patentą: Lango įtaisymas, kad nereikėtų atskirai
naudoti vidinio lango, susidedantis iš atskirų
sąvarų, kurių kiekviena turi savo stiklą. Tos
sąvaros iš vienos pusės sujungtos vyrių, o iš kitos
pusės į sąvarų puses įkaltais kaiščiais ar kitais
panašiais elementais. Iš išorinės pusės sutvirtintos išimama kaištine medžiaga, kad
sandaresnis būtų sujungimas.
Flodąuist dirbo Stokholme ir taip pat prižiūrėjo vidurinę ir šiaurinę Švedijos dalis, o
Hallberg, daugiausia buvęs Helsingborge, dirbo
Švedijos pietuose. Nuo šio amžiaus pradžios
sujungtų sąvarų langai vis labiau paplinta, ypač
besiplečiančiuose miestuose, kur į išorę atsidarantys langai nebuvo patogūs daugiabučiams
kelių aukštų namams. Kai sujungtos sąvaros
atsidaro į vidų, nereikalingas vertikalusis skersstaktis. Vidinė sąvara laiko ir atremia išorinę,
todėl ji paprastai gaminama tvirtesnė.
Kaip jau minėta, XVIII a. švininius stiklo segmentų apvadus pradėta keisti mediniais. Tai

Sujungtos į vidų atsiveriančios sąvaros. Vidinė sąvara daroma
tvirtesnė, nes jai tenka išlaikyti išorinės sąvaros svorį.
Medienos išmatavimai gerokai padidėja palyginti su
nesujungtomis langų sąvaromis. Kv Klippan, Stokholmas,
1908. 1986 m. nuotrauka.

tvirtesnis būdas padidėjusiam stiklui įstatyti.
Stiklo formatas vis didėjo, ir XVIII a. pabaigoje
lango segmentavimas išnyko. Į sąvaros rėmus
dedami dideli stiklai. Šio amžiaus pradžioje ir
iki pat 1930 m. vyravo kitas stilius bei kiti estetiniai ir istoriniai pomėgiai. Vėl sugrįžo langų
segmentai. Kadangi amžiaus pradžioje sąvarų

Keletas skirtingu medinių apvadų laikyti stiklo segmentus.
XVIII a. padidėja langai, ir gana silpni švininiai segmentų apvadai keičiami tvirtesniais mediniais. Stiklo formatas vis didėja, dėl to XIX
a. pabaigoje segmentai ir apvadai išnyksta. XX a. pirmaisiais dešimtmečiais jie sugrįžta, visų pirma, dėl naujų fasado projektavimo
tendencijų, pasisemtų iš istorijos. 1930-aisiais, funkcionalizmo pakilimo metais, stiklo apvadai vėl nustoja dominti statybininkus.

Flodquist ir Hallberg langas su sujungtomis lango sąvaromis.
Viršuje: Patento Nr. 1916 registravimo titulinis lapas. Patvirtinta 1889 m. vasario 5 d.

Apačioje: Pridedamas j vidų atidaromų sujungtų lango sąvarų brėžinys.
Originalas saugomas Patentų ir registravimo departamento archyve.

Keletas skirtingų langų tipų.
.
. . .
.
Horizontalus šešių skirtingų langų pjūvis chronologine tvarka. Pjūvyje matosi stakta, vertikalusis skersstaktis, horizontalusis
skersstaktis bei jų medienos išmatavimai. Mastelis 1:5.

,

išmatavimai padidėjo, segmentų apvadai sudarė
maždaug pusę sąvaros storio.
1930-aisiais vėl nuslūgo susidomėjimas segmentuotais langais. Į rėmus dedamas vienas didelis stiklo lakštas.
Medienos kokybė
Senesni langai dažniausiai pagaminti iš geros
kokybės branduolinės medienos, kuri yra sakinga ir sunki. Langų medieną nuolat veikia išoriniai klimatiniai faktoriai, ir todėl langams specialiai parenkama ypač kokybiška žaliava.
1859 m. Rothstein rašė, kad mediena, naudojama dailidystei, turi būti parenkama kruopš
čiau, negu kita statybinė mediena (...) Todėl, jei
užtenka pinigų, dailidėms reikia parūpinti
vertingiausią vidurinę kamieno medieną (...) Šakų
turinti mediena netinka (...) Iš drėgnosios pusės
reikia dėti pačią sakingiausią medieną, kuri visai
netinka saulėtai pusei, nes nuo šilumos pradeda
tekėti sakai ir ant dažų paviršiaus atsiranda
dėmės.
Po dešimties metų panašias idėjas skelbė ir
Hernstrom, taip pat patardamas ieškoti tokios
medienos, kuri yra sveika ir branduolinė. Jis rašo,
kad langų sąvaroms geriausiai naudoti sakingą
medieną, o dar geriau - ąžuolą.
V. Karlsson 1915 m. rašė, kad mediena dailidystei turi būti nesena, sveika, tiesiai išaugusi,
smulkiapluoštė ir žiemą kirsta (...) Jeigu įmanoma, ji turėtų būti branduolinė, be balanos ir paviršinio kamieno sluoksnio, o darbo metu - visiškai sausa (...) Toms dalims, kurios laiko formą,
t.y. langų sąvaroms, langų ir durų staktoms ir

Perpjautas XIX a. stiklo segmento apvadas. Mediena paimta iš
tankumyno miško, sakinga, todėl ji gali ilgai tarnauti. Langas iš
Stromsholm rūmų. 1988 m. nuotrauka.

rėmams, durims ir paneliams, ypač svarbu parinkti tiesiai išaugusią ir šakų neturinčią medieną.
Sujungimai
Staktos išorinės dalys anksčiau buvo sujungiamos taip, kad šoninės dalys patekdavo tarp
viršutinės ir apatinės detalių, kurios šiek tiek išsikišdavo už šoninės dalies. Taip padaryti XVIII
a. vidurio Langska sodybos (Visby) langai ir
XVII a. Saistą rūmų langai Uplande. Dar 1889 m.,
kai Flodquist ir Hallberg patentavo savo sujungtų sąvarų langą, aprašyme jie pateikė šio
senesnio tipo lango konstrukciją. Šiaip jau nuo

Išardyti lango sąvara ir jos sujungimai. Sąvara iš Langska sodybos Visbyje, 1760-ieji.
Nubraižė Per-Anders Johansson, VKPD.

pat XIX a. vidurio paplito toks sudūrimo būdas,
kai lango staktos dalys jungiamos kampuose.
Vertikalusis ir horizontalusis skersstakčiai
įmontuojami į staktą.
Langu sąvaros suduriamos kampuose specialiu įsmeigiamu kaiščiu. Toks būdas buvo
paplitęs bent jau iki XVIII a., pvz., Langska
sodybos Visbyje sąvaros. V. Karlsson aprašo tokį
pat sujungimą 1915 m. Panašiai tvirtinami ir
stiklo segmentų apvadai.
Tos sąvaros dalys, kurios yra profiliuotos ar
turi išpjovų, suspaudžiamos. Tai reiškia, kad
kampe išpjova eina skersai, ir atskiros dalys
sueina 45E kampu. 1920-aisiais atsiranda ir
nesuspaudžiamų
šoninių
sąvarų
dalių
sujungimų. Vietoj to, apipjaunamos sąvaros
viršutinė ir apatinė dalys.

Segmentų apvadų sujungimai buvo įvairūs.
Tai geriausiai paliudija XVIII a., nes, padidėjus
langų formatui XIX a., apvadai beveik išnyksta.
Langska sodyboje vertikalūs apvadai įeina į
horizontalųjį apvadą, kuris yra ištisas. Kitas,
kiek dažniau pasitaikantis būdas - sujungti apvadus pusėmis. Taip padaryta daugelyje Stokholmo senamiesčio namų, Stromsholm rūmuose
Vastmanland srityje.
Verta pabrėžti, jog visi čia minėti sujungimų
tipai gali būti išardomi. 1930-aisiais langų gamyboje pradėti naudoti klijai. 1931 m. išėjo
"Techniniai mokslai", kuriuos redagavo H.
Kreūger. Skyriuje "Namų statybos technika"
rašoma, jog staktos ir skersstakčiai sujungiami
kaiščiais ir klijais, o apie sąvaras parašyta, jog
reikia suklijuoti visus sudūrimus. Tačiau klijai
paplito ne iš karto, ir dar ilgokai buvo atliekami
įprasti sujungimai be klijų.

Lango sąvaros sujungimai. Detalėje matosi nuopjovos,
kampinis metalas ir smeigtukinis kaištis. Iš "Techninių
mokslų", skyrius "Statybos menas". Red. H. Kreiiger, 1931.

Tvirtinimas į sieną
Mediniuose namuose stakta labai paprastai galėjo būti prikalama vinimis prie sienos medinės
konstrukcijos.
Mūriniuose pastatuose iki pat XIX a. vidurio
langų staktos būdavo įstatomos į sieną ir po to
apmūrijamos. Pailgintos viršutinės ir apatinės
staktų dalys išsikišdavo ties sujungimu su šoninėmis dalimis. Šie išsikišę "ragai" atlikdavo
atramų funkciją, ir būdavo įmūrijami į sieną.
XIX a. pabaigoje staktos tvirtinimui pradėti
naudoti dervuoti rąstgaliai, nuo dviejų iki trijų
vienai staktos pusei. Tokiu būdu mūras spėdavo
šiek tiek apdžiūti, o po to staktos buvo prikala

mos ar prisukamos prie rąstgalių. Norint apsaugoti staktos medieną iš mūro pusės, V. Karlsson siūlė, prieš įstatant ją j sieną, patepti šilta
derva.

Owens, 1925 m. Pittsburgh būdas. Visi jie
gamino stiklą mašinomis, t.y. stiklo plokštė
buvo daroma iš skystos stiklos masės.
Šiandien gaminamas tik poliruotas stiklas.
Stiklo masė pilama ant lydyto alavo, kuris suformuoja nepaprastai lygų paviršių. Tačiau šiuo
būdu neįmanoma pagaminti plonesnio kaip 3
mm stiklo.

Lango stakta su ragu. Statant namą, ragas įkomponuotas į sieną.
Langska sodyba Visbyje, 1760-ieji. 1985 m. nuotrauka.

įmūrytas rąstgalis lango staktai tvirtinti. Prieš įstatant staktą,
mūras spėjo išdžiūti. Pythagora dirbtuvė Norrralje mieste. 1988
m. nuotrauka.

Langų stiklo gamyba
Senesni Švedijoje randami langų stiklai pagaminti vienu iš trijų būdų.
"Mėnulio" stiklo gamybos būdas, kartais dar
vadinamas karūniniu, yra pats seniausias. Jis
išrastas dar romėnų laikais, o naudojamas iki pat
XIX a. pradžios. Pirmiausia išpučiamas didelis
stiklo burbulas, po to jis suplojamas ir tvirtinamas prie laikiklio. Gautas vamzdis išsprogdinamas, o atsiradusi anga didinama, sukant
stiklo burbulą. Šiame etape stiklo forma panaši į
karūną, todėl jis vadinamas karūniniu. Dar
pašildžius ir nuolat sukant, susidaro apskrita
stiklo plokštė. Storesnioji dalis centre, "jaučio
akis", nupjaunama, o likusioji plokštė padalinama į dvi dalis "pusmėnulius". Šį stiklą nesunku atpažinti iš lanko formos atspalvių linijų ir
nelygumų. Prastesniems langams buvo naudojama ir vadinamoji "jaučio akis".
Gaminant stiklą cilindriniu būdu, pirmiausia
išpučiamas didelis 2-3 metrų ilgio stiklo
cilindras, kurio abu galai nuskeliami. Po to jis
perskeliamas išilgai. Cilindras ištiesiamas ant
didelio stalo, "stalo stiklas". Švedijoje cilindrinis
metodas naudojamas iki 1933 m. Tokiu būdu
pagamintą stiklą galima atpažinti iš lygiagrečių
atspalvių linijų ir lygiagrečių nelygumų. Be to,
šis stiklas labai plonas ir gana skaidrus.
Stikladirbius amatininkus išstūmė 1913 m.
Fourcault stiklo gamybos būdas, 1916 m. atsirado

Senieji stiklo gamybos būdai. Viršuje - "mėnulio" metodas, o
žemiau - cilindrinis. Abiem būdais stiklas pučiamas, o gatavas
dirbinys yra nelygus ir turi atspalvių.

Jau XV a. Švedijoje minimi "Stikladirbiai",
tačiau tik XVII a. Stokholme prasideda pastovi
stiklo gamyba. Taikos metais XVIII a. statoma
keletas naujų stiklo fabrikų, tačiau tik XIX a.
stiklo gamyba iš tiesų išplinta. Kai kada uždaryti
ir nenaudojami mažesni geležies fabrikai
pertvarkomi į stiklo cechus, pvz., Smlland srityje. Be to, stiklas importuojamas iš kitur, pvz., iš
Prancūzijos. 1834 m. Carl Stal rašė, kad baltas
stiklas (...) gaminamas Švedijoje tik Arnas ir
Brommo stiklo gamyklose Skaraborg rajone.
Žalias stiklas gaminamas daugelyje karalystės
stiklo fabrikų.
XX a. pradžioje didžiausia Švedijos stiklo
gamykla veikė Glava fabrikas Varmland srityje.
Iki pat 1927 m., kol nebuvo sumontuotos
Fourcault mašinos iš Belgijos, stiklas buvo
pučiamas.

"Balto stiklo" pavadinimai ir išmatavimai. Šie stiklai buvo
gaminami XIX a. pradžioje tik A r n a s ir Brommo stiklo gamyklose
Skaraborg rajone. Lentelė paimta iš C. Stal "Statybos vadovėlio
apmatų", 1834.

Stiklo formatas, storis ir kokybė
XVIII a. ir XIX a. pradžios langų stiklai dažniausiai buvo 1-1,5 mm storio. Stiklas buvo
besikeičiančių žalių atspalvių.
1834 m. Stal rašė, kad paprastas baltas langų
stiklas gaminamas nuo 36x32 colių iki 15x13
colių dydžio. Pirmojo formato lakštai pakuojami
po 20, o antrojo - po 300 vienetų. Galima gauti ir
mažesnį kiekį, pusę ar ketvirtadalį bloko. Stiklų
įpakavimai pažymėti pagal stiklo kokybę A, B, C
ir W, kuri reiškia blogiausią kokybę.

Principinė stiklo plokštės gamybos schema Fourcault būdu. 1.
Stiklo masė. 2. Antgalis, per kurį siurbiamas stiklas. 3.
Traukimo kamera. 4. Asbestu padengti valcai, kurie be
sustojimo traukia stiklo plokštę per šaldymo šachtą.

Kai po 25 metų Rothstein rašė apie stiklą, jis
paminėjo kitokią kokybės žymėjimo sistemą: 105, 2-os, 3-os rūšies likučiai. Stiklo formatas
beveik nepakito, nors atsirado 10x8 colių dydis.
Įpakavimai padidėjo. Didžiausio formato stiklo
(32x34 colių) ketvirtadalis įpakavimo yra 20
lakštų. Stiklas baltas, pusiau baltas arba žalias.
Dažnai rašoma, kad didesnius ir storesnius negu
įprasta stiklo lakštus reikia užsisakyti atskirai.
1915 m. V. Karlsson rašo, kad langams reikia
naudoti pūstą stiklą tokio storio: paprastam apie
2 mm, pusantro storio apie 3 mm, dvigubo storio
apie 4 mm. Paprastas stiklas nebūna didesnis,
negu 2 300 mm, ilgį ir plotį skaičiuojant kartu, o
tai įprastas stiklo matavimo būdas, kai reikia
nustatyti kairią. Pusantro ir dvigubo storio
stiklas gali būti 2 600 mm ilgio ir pločio arba
didesnis. Lango stiklas gali būti visai ar pusiau
baltas. Mes dažniau naudojame visai baltą stiklą.
Kokybė nurodoma raide A arba nr.2, B arba
nr.3, C arba nr.4 ir U arba likučiai.
1930-ųjų pradžioje statybos vadovėlyje buvo
rašoma, kad langų stiklai turi būti iš skaidraus
stiklo ir, pageidautina, gana stori. Mažus stiklo
lakštus leidžiama tiaudoti tik išimtinais atvejais.

Stiklinimas
Didelės langų angos pirmiausia atsirado bažnyčiose ir rūmuose. Tačiau tuo metu gaminamo
stiklo lakštai buvo maži. Dažniausiai jie tvirtinami į švininius rėmelius. Rėmeliai gaminami iš
švino lazdelių, kurios praleidžiamos per valcavimo prietaisą ir suplojamos į raidės H formą. Į
tokį rėmelį įstatomi stiklai. Susikryžiuojantys
švino apvadai buvo sulituojami alavu, kurio lydymosi temperatūra žemesnė už švino. Didesniuose languose "švininiai rėmeliai" sujungiami
horizontaliomis geležies atramomis, kurios
gaminamos iš apvalių geležinių strypų.
XVIII a. švino apvadus keičia mediniai apvadai, suteikę konstrukcijai stabilumo. Iš
pradžių jie gaminami tokiu pat būdu kaip ir
švininiai apvadai, t.y. su grioveliu stiklui įdėti.
Keičiant stiklą, apvadai išardomi.
XVIII a. paplito stiklo tvirtinimas į apvadus
su fiksavimo kaiščiais ir kitu, kuris suteikdavo
langui sandarumo.
1834 m. Stal aprašė dviejų tipų stiklų falcus.
Stiklui laikyti apvadai turi iš išorinės pusės falcus, kurie yra ištisi arba pusiniai, vėliau pavadinti kitavimo falcais.
Apie langų kitą Stal rašo taip: paprastas langų
kitas sudarytas iš valytos sausos kreidos, kuri
sumaišyta su lino aliejaus tepalu. Geresnis kitas
turi 2 dalis labai smulkių baltųjų švino priemaišų, 1 dalį kreidos, kurie išmaišomi su lino
aliejaus tepalu. Toks kitas nepraleidžia vandens
ir ilgai lieka minkštas, ir todėl gali prisitaikyti
prie formą keičiančios medienos.
1859 m. Rothstein skyriuje "Stiklo kitas" rašo:
paprasčiausias lango kitas gaminamas iš švino
balaių ir valytos kreidos, maišomų lygiomis
dalimis su lino aliejaus tepalu. Taupydami
meistrai nededa švino balalų, tačiau tada kitas

greitai atšoka, jei jam uždžiuvus įvyksta deformacijos. Į vieną svarą kito įdėjus 1/24 svaro dalį
terpentino, jis suminkštėja. Kad kitas priliptų prie
medžio, mediena turi būti sausa ir nudažyta
aliejiniais dažais. Visos į kito sudėtį įeinančios
birios medžiagos turi būti sausos, o aliejaus reikia
pilti tiek, kad masė nenusėstų, kai ji spaudžiama.
Aliejus pilamas tada, kai visos medžiagos gerai
išmaišytos.
Toks pat mišinys, pavadintas stikliaus kitu,
aprašomas ir XX a. pradžioje.
1859 m. Rothstein rašo, kad stiklo lakštai
įdedami į vadinamuosius stiklo falcus ir pirmiausia tvirtinami geležinės vielos sąvaržomis.
Stiklą reikia stengtis kuo mažiau spausti. Po to
tepamas kitas - jis turi pakliūti į tarpą tarp stiklo
ir medžio. V. Karlsson nurodo tą patį dalyką 1915
m., patikslindamas, kad sąvaržas reikia tvirtinti
250 mm atstumu.
Nuo šio amžiaus pradžios stiklas pradedamas
tvirtinti medine juostele, kuri priveržiama
varžtais ar kaiščiais. Tokios juostelės dažniau
naudojamos dideliems langams, kurie neatsidarinėjo, o stiklai statomi tiesiai į staktą. Medinės
juostelės naudojamos ir įprastiems atsidarantiems langams.
Papildomi įtaisai
Kol langai neatsidarinėjo, jie neturėjo jokių papildomų įtaisų. Atsiradus atidaromiems langams,
sąvaras teko sutvirtinti geležiniais kam-painiais,
reikėjo vyrių ir atidarymo bei uždarymo įtaisų.
XVIII a. viduryje Rothstein išvardijo vyrius,
metalinius kampainius, rankenas, sklendes ir
kablius bei didelius skląsčius.

Lango stiklo tvirtinimas mediniais apvadais. Kairėje senesnis tvirtinimo būdas: apvadas turi griovelį stiklui įdėti. Pagaminimo būdas
panašus į švino rėmelių gamybą, naudotas iki pat XIX a.
Viduryje - medinis apvadas su falcu. Stiklas pirmiausia tvirtinamas keliose vietose, o po to aplipdomas kitu. Šis būdas paplito nuo
XVIII a.
Dešinėje medinis apvadas su stiklo falcu. Čia stiklas tvirtinamas medine juostele. Toks būdas atsirado šio šimtmečio pradžioje.

Įvairių papildomų lango įtaisų pavyzdžiai pateikti atsiradimo eilės tvarka. Datos nėra tikslios, be to, esama ir regioninių skirtumų.
Kampas su vyriais, kampas be vyrių, kabliai, sujungiamieji įtaisai ir skląsčiai. Visos detalės nupieštos vienodu masteliu.

Atsiradus dvigubiems langams, pradėti gaminti sukabinantys (taisai tarp išorinės ir
vidinės sąvaros. Paplito skląsčiai, sujungiantys į
vidų atsiveriančias lango sąvaras, nes vis
dažniau
langai
neturėdavo
vertikaliojo
skersstakčio.
Papildomi įtaisai buvo labai skirtingi. Iš
pradžių jie gaminami iš kalto metalo. Metaliniai
kampainiai ir viršutinė vyrių dalis dažnai sudarydavo vieną detalę. XIX a. viduryje atsirado iš
skardos išpjauti kampai. Ilgainiui paplito nulietos ir presuotos detalės.
Sujungti dvigubi langai turėjo specialius
jungiančiuosius kablius tarp vidinės ir išorinės
sąvaros. Langai be vertikaliojo skersstakčio
gaminami su skląsčiu, kuris sujungdavo lango
puses.
Palangės
Lango apatinėje dalyje iš lauko pusės reikalingas įtaisas, kuris apsaugotų fasadą nuo vandens.
Mediniuose namuose dažniausiai pritaisoma
nuožulni lenta, kuria nutekėdavo vanduo. Didesniuose mūriniuose namuose gana seniai atsirado geležinės skardos palangės. Jos gaminamos
iš kaltos geležinės skardos (maždaug 1 mm
storio); pirmosios palangės turėjo tiesų kraštą

Palangės skardos tvirtinimas prie apatinės lango staktos
dalies.
Viršuje pavaizduota palangė su tiesiu išoriniu kraštu ir į viršų
užlenktu kraštu prie staktos. Atsirado jau XVII a. Viduryje palangė su nulenktu išoriniu kraštu ir įspraudžiamu į staktą
kraštu. Jos galai užlenkiami j viršų. Paplito XIX a.
Apačioje - palangė, kuri dengia visą lauke esančią lango rėmų
apatinę dalį. Tai į vidų atsiveriančių sąvarų naudojimo
pasekmė. Paplito šio amžiaus pradžioje.

išorėje ir į viršų užlenktą kraštą prie staktos.
Prie staktos palangės būdavo prikalamos
vinimis. Sko vienuolyne išliko tokių palangių,
pagamintų XVII a.
Tik XIX a. geležinės skardos palangės paplito
medinių ir mūrinių namų statyboje. Deja,
statybinėje literatūroje apie tai rašoma labai
mažai. 1864 m. "Statybos meno ir inžinierinių
mokslų žurnale" paminėta, kad palangėms tinka
skardos likučiai, t.y. šiek tiek prastesnė negu
stogo dengimui naudojama skarda.
XIX a. antroje pusėje mūriniuose namuose
vietoje palangės naudojama apatinė lango rėmo

dalis, turinti specialų nuolydį vandeniui
nutekėti.
XIX a. darytos palangės turi sutvirtintą išorinį
priekinį kraštą. Skarda valcuojama, ir ji
gaminama plonesnė, negu anksčiau - apie 0,8
mm. Sandaresnį prigludimą prie apatinės lango
rėmų dalies suteikia sutvirtintas jungiamasis
kraštas. Iš pradžių jis buvo įspraudžiamas į staktą, o vėliau staktoje daromas specialus griovelis.
Dažymas
1859 m. Rothstein rašė, jog visas staktas, prieš
statant jas į mūrinę sieną, būtina gruntuoti, nes
gruntas apsaugo medieną nuo kalkių poveikio. Be
to, visos sumontuotos medinės dalys turi būti
tuoj pat dažomos aliejiniais dažais, kad jų neveiktų oro permainos.
Nudažius gruntiniais dažais, mediena glaistoma, kad neliktų skylių ir nelygumų. Galiausiai
3 kartus, rečiau 4 kartus, dažoma aliejiniais
dažais. Rothstein nurodo, kad norint išvengti
sakų tekėjimo iš mažų šakų (geroje medienoje
nebūna didelių šakų), jas reikia prieš dažymą
patepti klijais.
Aliejinių dažų gamybai dažniausiai naudojamas virtas linų aliejus, kuris maišomas su
švino baltalais. Švino baltalai yra dažniausiai
aliejiniams dažams naudojamas baltas pigmentas, nes jis, gerai susmulkinus, tolygiai pasiskirsto; tačiau, laikui bėgant, jis gelsta dėl reakcijos
su gyvų organizmų išleidžiamomis dujomis.
Švininių dažų žalingas poveikis buvo žinomas
jau XIX a. viduryje. Išeitis - cinko baltieji dažai,
kurie ne taip tolygiai dengė paviršių, tačiau negeltonavo.
Jau 1950-aisiais dažyti išorines medienos dalis
rekomenduojama linų aliejaus dažais, kurie
tinka tiek gruntui, tiek paviršiui. 1953 m. "Amatų
knygoje" patariama vieną kartą gruntuoti ir du
kartus dažyti, o dažymui naudoti švarius lino
aliejaus dažus be skiediklių ar sikatyvų.

Langų stilių istorija
Forma ir dydžiai
Langų proporcijos ir išdėstymas turi didelės
reikšmės fasado išvaizdai. Todėl daugelyje klasikinių statybos darbų rašoma apie langų projektavimo taisykles ir principus.
1570 m. pirmą kartą išėjo Andrea Palladio
"Keturios knygos apie architektūrą", vėliau ne
kartą leistos pakartotinai ir turėjusios didelės
įtakos idėjų raidai. Apie langus ir jų dydžius
Palladio rašė: Kadangi kambariai namuose būna
dideli, vidutinio dydžio ir maži, o vieno aukšto
langai turi būti vienodo dydžio. Skaičiuodamas
lango dydį, aš paprastai pagrindu imu tą
kambarį, kurio ilgis sudaro penkis pločio
trečdalius, pvz., jeigu plotis yra aštuoniolika
pėdų, ilgis turi būti trisdešimt pėdų. Tada padalinu plotį iš keturių su puse dalių. Viena dalis
sudaro lango plotį, o dvi dalys ir pločio septintadalis - aukštį. Taip suskaičiuoju ir visų kitų kambarių langų dydžius. Viršuje, t.y. antrame aukšte,
esantys langai, turi būti septintadaliu žemesni,
negu po jais esantys langai. Dar aukščiau esantys
langai taip pat žeminami tokiu pačiu santykiu...
Durų ar langų skersstakčiai taip pat negali būti
siauresni daugiau negu septintadaliu ar platesni
daugiau negu penktadaliu lango angos pločio.
Kai kurių autorių manymu, lango proporcijos
priklauso nuo klasikinio kolonų orderio tipo.
J.Fr. Neufforge savo darbe "Recueil Elėmentai-re
d'Architecture"
(1768)
pateikia
tokius

Valamarana rūmai Vičencoje.
Fasado dalis su kai kuriais proporcijų išmatavimais. Dydžiai
nurodomi Vičencos pėdomis. Apatinio aukšto langai yra 4x8'/2
pėdos, antrojo aukšto 4x8, viršutinio aukšto 4x4. Iš A. Palladio
"I quatro Libri dell'Architettura", 1570.

20

apskaičiavimus: pagal dorėninį orderį lango
aukštis ir plotis atitinka santykiu 1:2, pagal
jonėninį orderį 1:2 1/6, pagal korintinį - 1:2%.
Šalia didelių knygų apie architektūrą, XVIII a.
pasirodė ir praktinio pobūdžio leidinių. Švedijoje 1755 m. Carl Wijnblad parašė knygą "Keturiasdešimties mūrinių namų brėžiniai ir trisdešimties medinių...", kur šalia brėžinių
pateikiami ir žodiniai paaiškinimai. Apie langus
jis rašo: Kambario vidinis aukštis pritaikomas
prie langų, kurie būna paprasti arba dvigubi. Kai
paprastas langas yra 4 pėdų pločio ir 4, 4 V2 ar 5
pėdų aukščio, tuomet kambarys yra nuo 9 iki 1 0
pėdų aukščio, nes tuomet jis tinka Švedijos
žiemai. Tačiau tokio pat pločio ir 6 ,7 ar 8 pėdų
aukščio langai atrodo geriau, jei kambarys yra
1 1 , 1 2 ar 13 pėdų aukščio, ir j ų daugiau, jeigu tai
leidžia namo ar kambario dydis. Kalbėdamas
apie dvigubus langus, Wijnblad turi galvoje
dvivėrius langus su vertikaliuoju skersstakčiu.

1834 m. knygoje "Statybos meno vadovėlio
apmatai" Carl Stal apie langų plotį rašė taip:
Kad du žmonės kartu patogiai galėtų žiūrėti pro
langą, jo plotis mažiausiai turi būti 3 pėdos.
Didesniuose namuose - nuo 3 V2 iki 4, o svarbesniuose pastatuose - 5-6 pėdos. Lango aukštį nulemia plotis: pločio ir aukščio santykis turi būti
1 :2 arba 3:5, arba 2:3.
E.E. von Rothstein dėstė praktinės statybos
kursą Karališkosios Akademijos Laisvųjų menų
architektūros mokykloje. 1859 m. jis parašė
"Bendrojo statybos mokslo praktinės dalies vadovą..." Ši knyga sulaukė antrojo leidimo 1875
m., ir jai teko svarbus vaidmuo antroje XIX a.
pusėje. Apie langus ten rašoma: Lango plotis
turi būti nustatomas pagal jo aukštį, arba plotis
turi sudaryti apie pusę lango aukščio, o gyvenamuosiuose namuose langai yra ne platesni,
negu 3 V2, rečiau 4 pėdos, nes tarpulangio mūriniai
negali būti pernelyg siauri.
Toliau nenagrinėsime, kaip griežtai buvo laikomasi šių reikalavimų. Akivaizdu, jog jų galiojimo metu statomi ir kitokių proporcijų langai.
Mūsų šimtmetyje jų atsirado dar įvairesnių. Nuo
1930-ųjų, kai pradėti statyti žemesnių lubų kambariai ir įsivyravo nauji stiliaus idealai,
pasibaigė
stovinčio
lango
formato
viešpatavimas.

XIX a. vidurio fasado dalis.
Apatinio aukšto langų proporcijos yra 2:3, o viršutinio,
paradinio aukšto - 1:2.
Iš E.E. von Rothstein veikalo "Bendrojo statybos mokslo
praktinės dalies vadovas", 1859.

XVIII a. vidurio durys ir langai.
Viršutinės eilės viduryje "apvalus langas su balkonu", suprojektuotas vidurinėje fasado ašyje. Jį įrėmina "sprogstantys arba
pusiau suapvalinti langai", o dar toliau - "keturkampiai langai", kurių proporcija 1:2.
Iš C. Wijnblad darbo "Keturiasdešimties mūrinių namų brėžiniai, ir trisdešimties medinių", 1755.

Stiliaus vystymasis
Šiame skyriuje bus kalbama apie lango stilių
vystymąsi. Visi čia aptariami langų pavyzdžiai
paimti iš egzistuojančių pastatų ir pateikiami
vienodu masteliu.
XVII a. langų formatas buvo mažas. Stiklai
tvirtinami švininiuose rėmeliuose, kurie dėl savo
lankstumo turėjo būti papildomai tvirtinami
geležiniais strypais, įkalamais į staktos medieną.
Dažnai langų skersstakčiai buvo kryžiaus formos, atkartojančios viduramžių akmeninius
kryžinius skersstakčius. Horizontalusis ir vertikalusis skersstakčiai dalino lango stiklą į lygias
viršutinę ir apatinę dalis.
Tik XVII a. pabaigoje prasidėjo vietinio stiklo
gamyba, tada labiau paplinta įstiklinti langai, o
kai XVIII a. stikladirbystė išsivysto visoje šaly-

stakčio. Pagal prancūzišką pavyzdį tokių langų
sąvaros sukabinamos skląsčiu. Amžiaus pabaigoje padidėja lango formatas ir sumažėja segmentų skaičius.
XIX a. pradžioje vis dažniau sutinkami langai
be horizontaliojo skersstakčio, kurio konstrukcinė funkcija neteko prasmės. Įprastas tų laikų

XIX a. pirmosios pusės langas.
Išnyksta horizontalusis skersstaktis. Kiekviena sąvara turi po
tris segmentus, perskirtus medinių apvadų.

XVII a. langas.
Simetriškas kryžinis skersstakčių išdėstymas. Maži, švininiai
stiklo apvadai. Lankstūs švininiai rėmeliai tvirtinami geležimi j
staktos medieną.

je, atsiranda didesnio formato stiklo lakštai.
Jiems reikėjo tvirtesnių apvadų ir tam pasitarnauja mediniai stiklo segmentų apvadai.
XVIII a. horizontalusis skersstaktis pakyla į
viršutinę lango dalį ir apatinė dalis tampa aukštesnė. Kartais langai neturi vertikaliojo skers-

XVIII a. langas.
Horizontalusis skersstaktis pakeltas į viršų. Kairėje: sąvaros ir
mediniai segmentų apvadai su mažo formato stiklais. Dešinėje:
didesnio formato stiklai ir mažiau segmentų - tokie langai
paplito XVIII a. antroje pusėje.

XIX a. antroje pusėje gyventojai pradeda
keltis į miestus, ir ten prasideda sparčios statybos. Mūriniai namai dažnai turi aukštas kambarių lubas, su dideliais langais. Galimybė pagaminti didelio formato stiklo lakštus išstumia
segmentinius langus. Aukštoms ir siauroms
sąvaroms vis dėlto reikėjo labai didelių stiklų,
todėl vėl sugrįžta horizontalusis skersstaktis,
virš kurio atsiranda dar viena ar dvi atskiros
sąvaros, susijungiančios ties vertikaliuoju skersstakčių.

langas turi šešis segmentus, dvi į išorę atsiveriančias sąvaras ir vertikalųjį skersstaktį. Staktos iš
vidinės pusės turi specialų falcą vidiniam langui
žiemai įstatyti. Kad kambarį būtų galima išvėdinti, kai įstatytos šios sąvaros, bent vienas langas turi mažą orlaidę, vadinamąją lengvą orlaidę,
įmontuotą į išorinės ir vidinės sąvaros rėmus.
Orlaidė dažniausiai daroma dešiniojoje lango
sąvaroje, žiūrint iš vidaus. Šių ankstyvųjų XIX a.
langų, kruopščiai pagamintų iš elementarių
detalių, lengvumo ir elegancijos vėliau beveik
niekas ir nesugebėjo pranokti.

XIX a. antrosios pusės langas.
1870-80-ųjų sparčios gyvenamųjų namų statybos atsižvelgė į
higienos reikalavimus dėl erdvės ir skatino didinti patalpų
aukštį. Dėl tos priežasties vėl sugrįžo horizontalusis skersstaktis, išnyko segmentuoti langai. Kiek vėliau didesnius stiklus
leido naudoti ir tobulesnė stiklo gamybos technologija.

Į išorę atsiveriančios sąvaros pasirodo esą
nepraktiškos kelių aukštų gyvenamuosiuose
namuose. Išmėginami langai su nesujungtomis
sąvaromis, atsidarančiomis į vidų. Iš čia išsivystė
į vidų atsiveriantis dvigubų arba sujungtų
sąvarų langas be vertikaliojo skersstakčio. Šioje
konstrukcijoje buvo sunkesnės ir tvirtesnės
sąvaros, kadangi vidinė sąvara turėjo išlaikyti ir
išorinės svorį. Dvigubi langai atsirado jau 1890aisiais, tačiau jie išplinta kiek vėliau. Pirmiausia
tai įvyko didesniuose miestuose, o tradiciniai
nesujungtas iš dviejų sąvarų, kurių kiekviena
turi tris segmentus, tačiau sujungtos sąvaros
atsidaro į išorę arba į vidų, o langas neturi
vertikaliojo skersstakčio.

1930-aisiais ateina funkcionalizmas, tapęs
architektūros stiliumi ir nuostata. Naujosios

1920-ųjų m. langas.
Šiame dešimtmetyje kilo susidomėjimas ta antika, kuri buvo
grįžusi į XIX a. pradžią, todėl vėl paplinta šešių segmentų
langai be horizontaliojo skersstakčio.

architektūros bruožas - funkcionalių reikalavimų
paisymas be nukrypimų į istoriją. Iš langų
dingsta nereikalingi segmentai ir jų apvadai,
dvigubi langai atsidaro į vidų. Įprasti tampa 1, 2
ar 3-ų dalių langai, priklausomai nuo kambario
dydžio. Paprastėja lango dalių apdaila. Dėl
žemesnių lubų sumažėja ir langų aukštis. Sumažėjusios angos orui įeiti ir naujos žinios apie oro
cirkuliacijos svarbą skatina specialių ventiliacinių angų projektavimą.

tų sąvarų langai išsilaikė priemiesčių sodybose
net iki 1920-ųjų pabaigos.
Šio amžiaus pradžioje vėl sugrįžta segmentų
apvadai, tačiau dabar ne dėl praktinių ar konstrukcinių priežasčių - pramonė išmoko gaminti
didelius langų stiklus. Viską nulėmė architektūros tendencijos. Vieni, vaikydamiesi jugendo stiliaus idealų, norėjo naujoviškai paįvairinti
fasadą be jokių istorinių užuominų. Kiti, nacionalinio romantizmo garbintojai, svajoję apie
viduramžius, bandė daryti segmentinius langus.
1920-aisiais fasadai tampa paprastesni, suprojektuoti pagal tradicinius įvaizdžius. Išraiškos priemonės atrandamos ankstyvojo XIX a.
naujajame klasicizme. Įprastas langas sudary-

1930-ųjų langas.
Pagal funkcionalizmo idealus jėgos įgauna stiklo formatas, o
dėl to išnyksta segmentų apvadai. Po truputį žemėja kambarių
lubos, o kartu ir langai. Kambario dydis turi įtakos lango
pločiui.

Chronologiškai apžvelgus pagrindinius langų
tipus, būtina paminėti, jog šalia jų egzistavo ir
kitokie variantai. Vietos tradicijos, iš kitur
atkeliavę papročiai, savininkų ar architektų asmeniniai pageidavimai taip pat turėjo įtakos langų gamybai.

1670-ieji
Gana simetriški skersstakčiai.
Sąvaros su švininiais apvadais,
sutvirtintais geležimi.

1770-ieji
Horizontalusis
skersstaktis
pakyla į viršų. Naujos sąvaros ir
mediniai apvadai.

1920-ieji
Nauja vidinė sąvara sujungiama
su esama išorine sąvara. Nauja
tvirtinimo lystelė.

Lango transformacijos Saistą rūmuose Uppland srityje.
Senųjų pastatų langai spėjo išgyventi įvairius stilius, technines naujoves ir prisitaikyti prie funkcinių reikalavimų. Tokio lango pavyzdys Saistą rūmų karaliaus kambarių langai.

Žinoma, istorija palieka savo pėdsaką. Senieji
pastatai per savo gyvenimą patyrė įvairių stilių ir
funkcinių reikalavimų įtaką. Todėl gana dažnai
viename pastate randama skirtingų stilių langų.
Kartais langai tiesiog pertvarkomi. Taip atsitiko
Saistą rūmuose Uppland srityje. Rūmai pastatyti
XVII a. Tada langai turėjo simetriškus
skersstakčius ir nedidelius stiklo segmentus
švininuose
rėmeliuose. 1770-aisiais rūmų
paradinis aukštas papuoštas nauju roko-

ko dekoru ir ta proga į viršų pakelti horizontalieji
skersstakčiai. Įdėtos naujos sąvaros su didesniais
stiklais. 1920-aisiais rūmuose įvestas centrinis
šildymas ir jie pritaikyti nuolatiniam gyvenimui.
Tuomet ant senųjų XVIII a. sąvarų ' prikabintos
naujos vidinės sąvaros, t.y. langai sudvigubinti.
Taigi XVII a. sukurta stakta su XVIII a. pakeltu
horizontaliu skersstakčiu ir išorinėmis sąvaromis,
ant kurių pritvirtintos 1920-ųjų sąvaros.

Langų restauravimas

Kaip ir visos kitos pastato dalys, langai susidėvi
ir pasensta. Langui tenkančius išbandymus galima būtų palyginti su laivo eksploatavimo sąlygomis. Langas nuolat kenčia nuo oro permainų,
lietaus, saulės ir intensyvaus naudojimo. Norint
turėti atsparų langą, reikia gaminti jį iš
kokybiškos medienos ir tinkamai sujungti visas
lango dalis. Lango apsaugojimui būtini geros
kokybės kitai, dažai ir papildomi įtaisai. Kartais
langą tenka pataisyti dėl, pvz., pastato nusėdimo.
Visa tai sudaro lango priežiūrą.
Neišvengiamai kai kurios lango dalys susidėvi ir jas tenka taisyti. Visų pirma,, nukenčia
apatinė staktos dalis ir sąvaros. Kartais užtenka
pakeisti vieną detalę, o kartais reikia gaminti
naują lango sąvarą.
Siekiant šiandieninių energijos taupymo ir
garso izoliavimo rodiklių, tenka papildyti langus

naujomis detalėmis: sandarinimo juostomis,
vidinėmis sąvaromis ir pan.
Priežiūra, taisymas, papildymas ir naujų detalių gamyba yra skirtingi pastatų priežiūros
lygiai. Egzistuoja glaudus ryšys tarp priežiūros,
didesnio remonto ir langų keitimo. Nuolatinė
priežiūra ilgiau leidžia išvengti papildomų
darbų.
Iškilus abejonėms dėl langų būklės ar
remonto būtinumo, patariama pradėti nuo
sistemingo kiekvieno lango apžiūrėjimo ir
analizės. Toks inventorizavimas leidžia tiksliau
apskaičiuoti
būsimas
išlaidas.
Atidžiai
neapžiūrėjus, labai lengva pasmerkti mirčiai
visai geros būklės langą. Didelę reikšmę turi
planavimas ir priežiūros ar būsimo remonto
numatymas. Šiais laikais vienoje dirbtuvėje galima atlikti net ir dažymo darbus. Tai reiškia, jog
su langais galima dirbti ištisus metus, o galutinis
rezultatas bus geresnė ir vienodesnė kokybė.

Dažymas, stiklinimas ir kitavimas
Lango priežiūra pirmiausia apima jo dažymą ir
sandarinimą. Saulė ir drėgmė trupina ir brinkina
dažus bei kitą ant išorinių lango dalių. Dėl
temperatūros pokyčių ir medienos suskilimo
dažai pradeda luptis, o kitas - trupėti. Labiausiai
kenčia pietinė pastato pusė.

Žinios apie dažus

Šioje apžvalgoje kalbama apie tokius langus, kurie visada buvo
dažomi lino aliejaus dažais. Lino aliejaus dažai išsamiai
aprašyti Valstybinio kultūros paveldo departamento leidinyje
"Tradicinės dažų rūsys".

Dažų parinkimas
Dažams keliami keletas reikalavimų. Jie turi
• apsaugoti staktą ir sąvaras nuo išorinės drėgmės ir kartu leisti išdžiūti sudrėkusiai medienai;
• būti atsparūs;
• būti lengvai perdažomais.
Tradiciškai langų dažymui naudojami lino aliejaus dažai, kurie, beje, iki šiol rekomenduojami
tiek restauravimui, tiek pirmajam dažymui.
Senųjų pastatų restauravimui šiuos dažus būtina
naudoti vien dėl kultūrinių-istorinių priežasčių,
tačiau puikios techninės šių dažų savybės leidžia
juos naudoti ir kitiems tikslams. Per pastaruosius dešimtmečius paplito ir kitų rūšių
dažai, pvz., alkidiniai ir lateksiniai, nors jų
savybės nėra tokios geros kaip aliejinių. Dėl to
išoriniam langų dažymui šiuo metu vis dažniau
naudojami lino aliejaus dažai. Jie susigeria į
medį, gerai sukimba su dažomu paviršiumi ir
apsaugo jį. Lateksiniai dažai, kurių molekulės
yra gerokai stambesnės, padengia paviršių kaip
plėvelė ir todėl ne taip gerai apsaugo ar sukimba
su paviršiumi. Laikui bėgant, aliejiniai dažai
apsilupa, tačiau jais nudažytą paviršių nesunku
sutvarkyti, o lateksiniai dažai ateityje gali pridaryti rūpesčių. Lateksiniais dažais nudažyti
paviršiai turi savybę sulipti net ir išdžiūvę, o tai
nemažas trūkumas langų dažyme.

Lino aliejaus dažai:
Lino aliejaus dažais vadinami tokie dažai, kurių vienintelė rišamoji
medžiaga yra lino aliejus. Siekiant pagerinti dažų džiūvimo savybes,
šiuo metu dažniausiai naudojamas karštai spaustas aliejus dar labiau
pašildomas, kad susidarytų vadinamasis virintas aliejus. Į dažų sudėtį
taip pat dedama sutirštinto aliejaus, t.y. dar daugiau pakaitinto
aliejaus, kuris greičiau džiūsta ir suteikia išdžiūvusiems dažams
kietumo.
Gruntiniam ir pirmajam dažymui naudojami skiedikliai acetonas arba terpentinas, tačiau jų tereikia labai nedaug, retai
daugiau negu 10-20% nuo bendro svorio. Todėl vadinamasis sausų
medžiagų kiekis dažų sudėtyje yra didelis. Lino aliejaus dažai turi
gCTą drėkinimo savybę, t.y. jie gerai susigeria ir sukimba su
pagrindu.
Aliejiniai dažai džiūsta oksidacijos būdu - iš oro imamas
deguonis, ir dažų molekulės chemiškai viena su kita jungiasi.
Džiūvimo metu plečiasi dažų tūris, ir todėl net jų plonas sluoksnis
gerai padengia visą paviršių, užpildo ertmes ir nelygumus geriau,
negu kiti dažai. Lino aliejaus dažai džiūsta lėtai. Dažų senėjimo
procesas taip pat neapsunkina priežiūros. Jų trupėjimas gali būti
sulėtinamas specialiais pigmentais.
Alkidiniai dažai
Alkidiniai dažai yra aukštesnė aliejinių dažų išsivystymo pakopa.
Rišamoji medžiaga yra sintetiniu būdu pagamintas alkidas,
vadinamieji dirbtiniai sakai. Esama įvairių alkidų tipų, o vieno jų
pagrindą gali sudaryti lino aliejus, nors alkido savybės visiškai
skiriasi nuo aliejinių dažų.
Langams dažyti naudojami alkidai, o į riebiojo alkido sudėtį įeina
nemažai aliejaus, tačiau nereikia jo painioti su aliejiniais dažais.
Alkidiniai dažai džiūsta oksidacijos metu. Acetonas gali būti
naudojamas kaip skiediklis ar tirpiklis, tačiau palyginti su aliejiniais
dažais, jo dedama kur kas daugiau. Išoriniams darbams skirtų alkidinių dažų sudėtyje daugiau 50 procentų svorio gali sudaryti
tirpiklis.
Kadangi alkido molekulės stambesnės už lino aliejaus, jis ne taip
giliai susigeria į pagrindą ir sudaro gana tvirtą dažų sluoksnį.
Alkidiniai dažai džiūsta greičiau negu aliejiniai, mažiau tepasi ir
ilgiau žvilga, tačiau, kaip rodo patirtis, greičiau pradeda skilinėti ir
luptis.
Lateksiniai dažai
Lateksas yra bendras tų dažų pavadinimas, kurie pagaminti iš
plastmasės ir naudojami emulsijų su vandeniu pavidalu. Labiausiai
paplitusių išoriniams darbams skirtų lateksinių dažų rišamoji
medžiaga sudaryta iš akrilo.
Lateksiniai dažai džiūsta, garuojant vandeniui. Maži plastikiniai
burbuliukai, iš kurių sudaryti dažai, sukimba ir sudaro vientisą
plėvelę. Taigi vyksta ne cheminė, o grynai fizikinė reakcija.
Lateksiniais dažais lengva dažyti, tačiau jie blogiau susigeria ir
sukimba su paviršiumi. Prieš dažant šiais dažais pirmą kartą,
rekomenduojama iš pradžių gruntuoti alkidiniais ar aliejiniais dažais.
60% lateksinių dažų sudėties sudaro skiediklis, t.y. vanduo.

Kito parinkimas
Lango kitas turi:
• apsaugoti nuo vandens medieną prie kito falco;
• būti atsparus, t.y. išsaugoti elastingumą ir
nesuskilinėti, neatšokti nuo stiklo, kad pro
susidariusį tarpą nepatektų vanduo;
• būti tinkamas perdažyti;
• būti lengvai keičiamas.
Šiandien gaminama daug įvairių lino aliejaus
kito pakaitalų. Naujosios kito rūšys skirtos palengvinti stiklių ir dažytojų darbą bei padidinti
atsparumą. Teisingai naudojamas lino aliejaus
kitas bei kitokie, augalinių mažų molekulių
aliejų pagrindu gaminami kitai, vis dar
rekomenduojami sandarinti medinius langus.
Tradicinis aliejinis kitas gerai sensta ir sąveikauja su lino aliejaus dažais. Naujųjų kitų savybės dar nėra gerai ištyrinėtos. Tiek techniniai,
tiek kultūriniai-istoriniai aspektai reikalauja
senų langų restauravimui pirmiausia naudoti
tradicines medžiagas.

Dažų skutimas su karšto oro srove. Sunkus karšto oro
ventiliatorius su atsvara yra pakabintas, kad ilgiau dirbant ne
taip greitai pavargtų ranka.

Darbo apimtis
Darbo principai ir apimtis eilinio dažymo atveju
priklauso nuo to, kokio senumo yra ankstesnis
dažų sluoksnis, kaip atliekamas darbas ir kokie
dažai buvo naudojami ankstesniam dažymui.
Viename name dažnai surandama skirtingos
būklės langų: vieniems pakanka nedidelio

Žinios apie langų kitą
Tradicinis lino aliejaus kitas yra minkoma, plastiška masė,
pagaminta iš lino aliejaus ir kreidos. Galbūt anksčiau į jo
sudėtį įėjo ir kitos medžiagos, pvz., švino baltalai, ir dėl šios
priežasties kitokios buvo kito kietumo ir senėjimo savybės.
Ant aliejumi išteptos ar aliejiniais dažais gruntuotos sąvaros
kitas laikosi neblogai, o ant negruntuoros — jis greičiau
išdžiūsta ir neretai gana greitai suskilinčja. Tradicinis aliejinis
kitas šiandien gali būti gaminamas iš kitų augalinių aliejų,
pvz., žemės riešutų aliejaus ar sojos aliejaus, ir turėti tokias pat
geras savybes. Kito paslankumui ir atsparumui turi įtakos ir
kreida. Šiandien rinkoje pasirodė įvairių sintetinių medžiagų,
dirbtinių sakų gaminamų langų kito rūšių, kurios naudojamos
ir naujose statybose, ir langų restauravimui. Jų gaminimo
tikslas - kuo ilgesnis eksploatavimo laikotarpis. Tačiau
naujųjų gaminių naudojimo patirtis dar neleidžia daryti kokių
nors išvadų ir rekomenduoti jų antikvariniam restauravimui.
Svarbiausia, kad kitas nepakenktų stiklui ar sąvarai ir kad jį
nesunkiai galima būtų nuimti, jeigu teks remontuoti.

pataisymo, o kitiems reikia nugramdyti visus
senų dažų sluoksnius ir dažyti iš naujo.
Valymas, gramdymas, kito ir dažų nuvalymas
Prieš perdažant, būtina gerai nuvalyti paviršių
nuo senų dažų. Tai atliekama, plaunant sodos ar
amoniako tirpalu. Soda nėra labai tinkama
priemonė dėl to, kad net ir kruopščiai skalaujant
jos lieka sujungimuose, plyšiuose ir kito fal-ce.
Amoniakas taip pat nėra labai patogus, kadangi
tuomet reikia dirbti atvirame ore arba gerai
vėdinamoje patalpoje. Plaunant amoniako
tirpalu, nelieka jokių pašalinių medžiagų, kurios
kenktų dažams, tačiau jį naudoti reikia ypač
kruopščiai.
Nuplovus nugramdomi atšokę dažai ir kitas.
Kartais tenka gramdyti langą tiek, kad turėtume
švarų medienos paviršių. Didelį dažų plotą galima nuvalyti karšto oro srove, taip pat tinka iš
metilo chlorido pagaminti valikliai. Šarmas
(kaustinė soda) nėra tinkama priemonė, kadangi
ji kenkia medienai arba palieka medžiagų, kurios vėliau suardo naująjį dažų sluoksnį. Visų
dažų sluoksnių nugramdymas reikalingas tuomet, kai senieji dažai buvo blogos sudėties arba
kai dažų sluoksnis gali būti pernelyg storas. Be
to, kartais tenka atlikti kai kuriuos dailidės darbus, ir tuomet geriau dirbti su grynu nedažytu
medžiu.

Gruntavimas

Atšokusį tarpiklį geriausia nugramdyti plonu kaltu. Tačiau šis
darbas reikalauja atidumo, kadangi labai nesunku įskelti stiklą,
ypač, kai jis pritvirtintas įstiklinimo kaiščiais, kurie papildomai
įtempia stiklą.

Atšokusį kitą galima nugramdyti, pavyzdžiui,
kaltu. Jeigu reikia nuimti didesnę jo dalį, tinka
panaudoti specialią lempą. Dažniausiai pakanka
pakeisti apatinės sąvaros dalies kitą. Keičiant
sąvaros medieną, būtina pakeisti visą jos kitą.
Kai kuriuose languose vietoje kito tinka naudoti medines juosteles. Atliekant didesnius remonto darbus, jas reikia išimti. Keičiant juosteles, pirmiausia patariama gruntuoti kito, t.y
juostelių, falcą.

Langai dažomi trim etapais: gruntavimas, pirminis dažymas ir galutinis dažymas. Tačiau
dažymų skaičius kiekvienu atveju priklauso nuo
paviršiaus būklės.
Pagrindinis gruntavimo tikslas - pritvirtinti
vėliau tepamus dažų sluoksnius prie paviršiaus.
Gruntuoti būtina ir kito falcą, kad į medieną
neįsigertų kito aliejus. Be to, taip apsaugoma
falco mediena, pagerinamas jos sukibimas su
kitu.
Gerą dažų sluoksnį turinčios lango dalys nėra
gruntuojamos, tačiau jas reikia pašveisti švitriniu popieriumi, kad prie paviršiaus geriau
priliptų dažų sluoksniai ir kad susidarytų
techniškai ir vizualiai tvarkingas paviršiaus
plotas. Nuvalytos dalys, t.y. falcai, taip pat
"tepamos alyva" (lygiomis dalimis sumaišyti
virintą aliejų ir acetoną ar terpentiną) prieš
dažymą.
"Tepimas
alyva"
kompensuoja
išbėgusius sakus ir apsaugo nuo drėgmės. Tačiau
nepersotinkite medienos, nes gali susidaryti
burbuliukai.

Senų langų kitavimui reikia naudoti iš linų aliejaus pagamintą
kitą.

Kito keitimas ir įstiklinimo juostelės
Tarpus tarp stiklo ir medienos reikia užkimšti
lino aliejaus kitu arba kita iš augalinio aliejaus
pagaminta medžiaga. Tai iki šiol geriausiai
mums žinomos medžiagos, kurios įrodė savo
gerąsias savybes per ilgą gyvavimo laikotarpį ir
kurios turi puikias senėjimo savybes.
Kitas gerai laikosi tada, kai tinkamai paruošiamas jo falcas: išvalomas ir gruntuojamas lino
aliejumi ar lino aliejaus dažais, o vėliau iš
viršaus nudažomas. Į kitą dar prieš vinių kalimą
galima sudėti ir medines įstiklinimo juosteles,
kurios iš anksto gruntuojamos.

Gruntuoti ar tepti alyva reikia ir kito falcą.

Neretai sąvaros išlieka stebėtinai geros būklės, nors kitas ir
dažai jau būna visai nusidėvėję.

Kai sąvaros dažomos dirbtuvėje, nereikia jaudintis dėl drėgmės
kiekio - jis pakankamai mažas. Darbus galima dirbti net ir
žiemą.

Stiklinimas
Istorinę vertę turinčių senų pastatų langai turi
būti stiklinami seno stiklo lakštais. Pūstas ar
mašininiu būdu pagamintas stiklas nelygiu,
tačiau gyvu paviršiumi, kur kas geriau tinka
negu naujasis poliruotas stiklas. Senoviško
stiklo galima gauti stiklių dirbtuvėse. Jis
tvirtinamas stiklinimo kaiščiais ar sąvaržomis.

mėnesiai. Tiesioginių saulės spindulių reikėtų
vengti, kadangi dėl jų gali susidaryti burbulai,
nes dažai išdžiūsta per greitai. Medienos drėgmė
neturėtų viršyti 15% (ji tikrinama prieš dažant).
Jeigu sąvaros dažomos dirbtuvėje, tai puikiausiai galima atlikti ir žiemos metu. (Žr.
Skyrių
"Racionalaus
langų
restauravimo
pavyzdžiai").

Pirminis ir galutinis dažymas

Priežiūra, intervalai

Šie dažų sluoksniai sudaro apsauginį paviršių.
Svarbu neuždažyti pernelyg storai. Per kelis
kartus nudažytas paviršius yra atsparesnis išoriniam poveikiui. Ypač svarbu taip dažyti aliejiniais dažais, kadangi jie džiūsta oksidacijos
metu, ir tiesioginis oro veikimas turi lemiamos
reikšmės dažų džiūvimui.

Perdažyti ir keisti kitą reikia tik tada, kai vienos
ar kitos lango dalys stipriai susidėvi. Atliekant
šiuos darbus laiku, dažnai užtenka valymo ir
koreguojančio dažymo. Tai reiškia, jeigu kas
penkerius metus dažomos labiausiai nukentėjusios dalys, t.y. apatinė lango pusė, visą langą
užtenka perdažyti kas 10-15 metų. Pietinį langą
tenka tvarkyti dažniau negu kitus. Sąvarų ir
staktos apatinės dalys dažomos ir sandarinamos
kaip eilinio dažymo atveju. Kita sąvarų ir staktų
mediena gali būti vieną kartą nudažoma aliejinių dažų ir acetono (ar terpentino) mišiniu.

Dažykite vasarą arba žiemą
Langus reikia dažyti tuomet, kai lauke šilta ir
sausa. Geriausiai tam tinka gegužės-rugpjūčio

Lango detalių suderinimas
Metalinių įtaisų derinimas ir valymas
Dėl įžambios apkrovos ir kabinimo įtaisų susidėvėjimo, metalines detales kartais reikia paderinti. Geriausia tai atlikti tuomet, kai langai
dažomi. Jeigu atidarant ir uždarant langą, jis
stringa, kyla pavojus, kad suskils senas langas
arba pradės klibėti sujungimai. Be to, tokio
lango neįmanoma sandariai uždaryti.
Nedideli vyrių nukrypimai taisomi specialiu
vyrių tiesikliu, nustatančiu į taisyklingą padėtį
sąvarą. Kartais tenka valyti nuo rūdžių sąvarų
jungiamuosius kablius, pakeisti varžtus.
Tekstilinės juostelės keičiamos guminėmis
juostelėmis, kurių plotis ir dydis pritaikomas
prie skirtingų plyšių dydžių. Tinkama juostelė
suteikia senam langui naujo lango sandarumą.
Parinkite tokią juostelę, kuri tinka prie
medienos spalvos. Metalinių įtaisų derinimas ir
valymas įeina į lango restauravimą ir jie tokie
pat svarbūs kaip ir dažymas ar kitavimas.
Langų derinimas nusėdusiuose pastatuose
Ant nestabilaus grunto pastatyti seni namai
nusėda ir dėl to tenka tvarkyti jų langų staktas ir
sąvaras. Langas gali būti tiesiog suspaudžiamas.
Kartais vyrių pakoregavimas ar net sąvaros
viršutinio ar apatinio krašto obliavimas
problemos neišsprendžia. Neretai tenka išimti ir
pataisyti visą lango rėmą, o tai jau didesnio
masto restauravimo darbai.
Prieš pradedant didesnius darbus dėl namo
nusėdimo, reikėtų nustatyti, ar šis procesas jau
pasibaigė, ar reikia tikėtis, kad nusėdimas tęsis.
Pasvirusių sienų langams nereikia daryti jokios atsvaros - svirdami kartu su visa siena jie
atrodys kur kas natūraliau.

Pakenktos medienos taisymas
Senųjų langų medienos dalis reikia keisti tada,
kai jos pradeda pūti. Puvimas dažniausiai atsiranda dėl to, kad ilgesnį laiką langą veikė ir į jį
įsigėrė drėgmė, o labiausiai kenčiančios dalys
nespėjo išdžiūti. Supuvusių dalių dydis ir puvimo gylis priklauso nuo medienos atsparumo
savybių. Branduolinė mediena yra ypač atspari.
Be to, puvimas ir metalinių detalių surūdiji-mas
yra tarpusavyje susiję. O 1960-70-ųjų metais
gamintų langų silpnumas priklauso ir nuo
nevykusių kontrukcinių sprendimų. Nedideli
gedimai taisomi kitavimu ar plastikine mediena,
tačiau šios priemonės nėra ilgalaikės.
Pakenktą medieną reikia keisti tokia žaliava,
kurios didesnę dalį sudaro branduolinė
mediena, kurioje daug sakų, tankios rievės ir
kurios didelis tankumas. Keitimui parenkama
mediena turi būti tokios pat rūšies kaip ir senoji,
o jos rievės turi būti išdėstytos tokia pat tvarka,
nes kitaip neišvengiamai susidaro įtampa tarp
senosios ir naujosios medienos. Tradiciniai
medienai keliami kokybės reikalavimai yra
išvardinti statybos departamento raporte nr. 158,
1984. Ten atskirai apibūdinama langų gamybai
tinkama mediena.

Langus, kurie iš anksto pritaikomi prie deformuoto pastato,
kuris nusėdo, yra ypač naudinga restauruoti, kadangi jų
gamyba būrų brangi ir sudėtinga.

Restauruojant langus, reikalingos dailidystės
žinios ir amato praktinis išmanymas. Senosios
medienos įvertinimui ir naujosios parinkimui
reikia žinių ir kokybės pojūčio.
Senuosiuose languose dažniausiai atliekami
trijų rūšių lango dalių pakeitimai:
1) Pakenktos medienos keitimas: langų sąvaros
apatinė dalis, grioveliai vandeniui nutekėti ir
įstiklinimo juostelės.
2) Pakenktų segmentų apvadų ir segmentųsąvarų jungčių keitimas.
3) Supuvusios medienos keitimas: staktos apatinė dalis.

Sąvarų mediena dažnai nukenčia po metaliniais
kampų apkaustais ir sujungimų vietose, todėl
nepakanka keisti tik apatinę sąvaros dalį.
Langų sąvaros apatinės dalies keitimas
Kai ant sąvaros iš viršaus tvirtinami metaliniai
kampų apkaustai, neretai dėl pradedančių rūdyti
varžtų ir vinių bei šoninių ir apatinių sujungimų
vietose mediena pradeda pūti. Tai priklauso nuo
to, kad vanduo kaupiasi apatinėje sąvaros dalyje,
įsigeria į siūles, varžtų skyles ir paviršinius
medienos plyšius. Langai, kurių apatinis kito falcas nebuvo gerai paruoštas, genda greičiau.
Varžtų ir metalinių detalių rūdys skatina medienos puvimą, kadangi jos kaupia drėgmę.
Kita išorinės sąvaros puvimo priežastis prastas vidinės sąvaros sandarumas, dėl kurio iš
vidaus ant išorinio stiklo kondensuojasi garai.
Vanduo nubėga žemyn ir kaupiasi kito fal-ce.
Puvimo pavojus sumažėja, įdėjus iškitavus falco
vidų ir sandariai uždažius dažais tarpą tarp
stiklo ir sąvaros medžio.
Kai gedimo procesas prie kampo apkaustų
nėra apėmęs didelio ploto, varžto skylutes galima padidinti grąžtu ir po to užtaisyti nauju mediniu kaiščiu, mažesnius sąvaros medienos
pažeidimus galima "palopyti", o naują medį verta
dėti tik vietoje senų išorinių dalių. Jei nėra kitos
išeities, galima keisti visą apatinę sąvaros dalį,
kartais net ir vidinės dalies apatinę lentelę.
Tokiais atvejais pirmiausia reikia išimti iš
sąvaros stiklą,

nugramdyti dažus nuo visų taisomų dalių,
nuimti nuo jų metalines detales, ištraukti varžtus
ir vinis. Prieš nuimant papildomus metalinius
įtaisus, reikia tiksliai išmatuoti sąvaros
įstrižainę, kad vėliau galima būtų išvengti
deformacijų. Sąvaros išmatavimai gali būti
perpiešiami ant kieto popieriaus ar ant specialių
lekalų. Jeigu nuardomi tik apatinės dalies kampų
apkaustai, formos pasikeitimo pavojus nėra
didelis. Visi sujungimai turi būti atliekami tokiu
pat būdu, kaip ir senieji. Profiliai daromi pagal
originalias formas. Klijuojama vandeniniais
klijais.
Įstrižos siūlės leidžia daugiau, negu kitos pailginti sujungimo
paviršių. Naujoji mediena turėtų būti tokios pat kokybės, kaip
ir senoji.

Kartais tereikia pakeisti vieną segmento apvadą.

Pakenktų segmentų apvadų ir segmentų-sąvarų
jungčių keitimas
Apvadai nukenčia dėl tų pačių priežasčių, kaip ir
sąvaros. Net jei žala nedidelė, ji kelia pavojų jau
vien todėl, kad apvadai yra gana ploni. Puvimas
gali apimti kito falcą, sujungimus tarp apvadų ir
tarp apvadų bei sąvarų.
Norint teisingai pakeisti visą apvadą, reikia
išimti stiklą ir nuimti visus priedus. Nauji apvadai gaminami pagal senuosius, tvirtinami tose
pačiose vietose. Kartais tenka pakeisti sąvaros
medieną tvirtinimo vietoje. Nestipriai pakenktus
apvadus galima sutvarkyti, neišardžius sąvaros.
Staktos apatinės dalies keitimas
Pradėjus gesti apatinės staktos dalies medienai,
pakanka išpjauti nesveikas, labiausiai išorinių
faktorių veikiamas dalis ir įklijuoti į jų vietą
naujas, tačiau kartais tenka pakeisti visą apatinę
dalį, šonų dalis. Šoninės dalys nupjaunamos
įstrižai, nes taip susidaro ilgiausias sujungimo
paviršius. Naujoji mediena įdedama vietoj
išpjautosios.

Staktos apatinę dalį dažnai galima pakeisti, neišėmus visos
staktos. Tuomet taip pat keičiamos ir šoninių dalių apatinės
pusės.

Žinios apie medieną
Valstybinio kultūros paveldo departamento
raporte "Medienos žaliava langų gamybai", nr.
158:1984,
pateikiami
medienai
keliami
reikalavimai. Čia pateikiami net 1950-ųjų
medienos kokybės standartai, pvz., kirsta
žiemą, natūraliai išdžiovinta, pjauta pavasarį,
priešnaudojimą kelerius metus sandėliuojama.
Žaliavos paruošimo būdai taip pat turėjo vykti
griežtai nustatyta tvarka, įvertinama jos
genetinė kilmė ir augimo vieta. Senieji kokybės
reikalavimai sudaro šiuo metu nustatytų reikalavimų pagrindą.
Pagal raporte pateiktas sąlygas, lauko pusėje
esanti mediena:
- turi branduolinę pusę į išorę;
- jos branduolinė mediena sudaro 60%;
- turi daug sakų;
- turi tankias metines rieves, didžiausias tarpas
tarp rievių - 4 mm, mažiausiai 5 rievės per 10
mm spindulio, didžiausias dydis 4 mm;
- yra didelio tankio, 425 kg medienos su
drėgmės kiekiu 12±2%.
Šie reikalavimai taikomi tiek naujai gamybai,
tiek ir restauravimo medienai. Be to, restauravimui naudojama mediena turi būti panaši
į seną medieną ir atitikti jos ypatybes.

Papildymas
Keičiant senus langus naujais, dažniausiai argumentuojama, jog pastarieji turi geresnes šilumos ir garso izoliavimo savybes. Tačiau šilumą ir
garsą galima izoliuoti pigesniais būdais. Šiuo
metu gaminamos sandarinimo juostelės puikiai
tinka garsui ir šilumai izoliuoti senuosiuose languose.
Senieji nesujungtu sąvarų langai išvis neturėjo jokių sandarinimo pritaisymų. Pradėjus
naudoti vidines sąvaroas, jos sandarinamos
lipnia juosta iš vidaus. Vasarnamiams ir
muziejams šis būdas rekomenduojamas iki šiol.
Lipnias juostas galima pakeisti guminėmis
sandarinimo
juostelėmis.
Tuomet
reikia
pasirinkti tokią juostelės formą, kuri geriausiai
atitinka seno lango falcą, paderinti vyrius ir
skląstį, kad langas gerai užsidarinėtų. Senesni
nesujungti langai įrodė, jog jie gali taupyti
energiją ir nepraleisti garso.
Daugiau rūpesčių pridaro senieji sujungtų
sąvarų langai. Kartais tai išties didelės kontrukcijos, kurios sandariai neužsidaro dėl užakusių
metalinių detalių, sąvarų deformacijos. Kartais
tokių langų priežiūrą palengvina naujos rankenos ar uždarymo įtaisai. Vidinės sąvaros gali būti
pakabinamos ant atskirų vyrių.
Sandarinimo juostelės
Sandarinimo juostelės dažniausiai gaminamos iš
gumos: juodos ir rudos iš EPDM gumos, baltos iš
silikono gumos. Silikoninės juostelės klijuojamos klijais, o kitos - sąvaržomis. Juostelės
būna įvairios formos, skirtingų storių plyšiams ir
skirtingiems langams.
Gamintojai dažniausiai nurodo, kokiems
langams geriausiai tinka vienos ar kitos rūšies
juostelės, kaip jos tvirtinamos. Prisiminkite, jog
sandarinti reikia ne išorinę, o vidinę sąvarą. Perskaitykite gamintojų nurodymus.
Savaime suprantama, prieš klijuojant sandarinimo juostelę, langą reikia nudažyti ir suderinti. Plyšio storį galima pamatuoti, įspraudus į
juostelei skirtą tarpą mažas kaladėles. Šis būdas
gerai tinka ir vyrių derinimui. Pernelyg stora
juostelė trukdys langui užsidaryti, o susidaranti
įtampa gali pakenkti sąvarai arba stiklui.
Papildomas stiklas
Papildomi stiklai būna įvairūs. Jie gali būti dedami lango viduje, tarp sąvarų arba iš vidaus.

Dažnai naudojamos papildomos priemonės - sandarinimo
juostelė ir nauji užraktai. Teisingai parinkta juostelė ir
papildomas stiklas suteikia senam langui puikių energijos
taupymo savybių.

Kartais vidinės sąvaros stiklas keičiamas izoliacinių savybių turinčiu stiklu.
Rinkoje rasime įvairių stiklų. Kai kurie jų
pagal savo savybes puikiai tinka net ir labai jautriai aplinkai.
Pigiausia ir paprasčiausia tvirtinti papildomą
stiklą prie specialaus plastmasinio ar aliuminio
laikiklio ant vidinės sąvaros. Jis kabinamas specialiais laikikliais prie viršutinio ar šoninio krašto ir prispaudžiamas varžtais iš kitų pusių. Guminės juostelės sudaro sandarų tarpą tarp papildomo stiklo ir sąvaros, todėl vidinių stiklo pusių
praktiškai nereikia plauti. Patirtis parodė, jog
įprastos problemos - nešvarumai ir kondensacija - čia nepasitaiko.
Papildomos sąvaros su vienu ar dviem stiklais iš vidinės pusės geriausiai tinka tuomet, kai
norima išsaugoti nepakeistus lango profilius.
Papildomi nauji įtaisai
Paprastam langų atnaujinimui tinkamų vyrių ar
sklendžių yra specializuotose geležies parduotuvėse. Tačiau kartais labai sunku surasti senesnio tipo detalių, kurios pagal savo stilių ir konstrukciją tiktų prie restauruojamojo lango. Todėl
dažnai tenka užsisakyti reikiamų detalių arba
naudoti senąsias. Taigi geriau neišmeskite senų
lango metalinių dalių, nes jos gali praversti ateityje.

Kartais pavyksta pakeisti į išorę atsiveriančius langus, neiškreipus jų išorinių proporcijų. Brėžinio fragmentas, Ove
Hidemark.

Naujoji gamyba
Vertinant tik iš dailidės pozicijų, gaminti ar kopijuoti senoviškus langus nėra labai sudėtinga.
Kur kas sunkiau gauti senoviškų sklendžių ar
apkaustų. Jeigu tik yra pavyzdys, jį galima tiksliai išmatuoti, smulkiai nurodyti sujungimus,
profilius ir t.t. Paprastas dailidė nesunkiai pagamins tikslią kopiją. Ypatingą dėmesį reikėtų
atkreipti į medienos kokybę ir lango dalių sujungimą. Langus reikia gaminti iš lygios, šakų
neturinčios branduolinės medienos, gali būti
naudojamas netgi ąžuolas. Senųjų langų kopijų
sąvaros turi būti kabinamos senuoju būdu.
Be brėžinių dailidėms taip pat naudinga turėti
seno lango pavyzdį. Jeigu atskirų langų išmatavimai skiriasi, juos reikia palikti ir naujose kopijose. Tačiau dėl lėšų stokos ir didelio langų
skaičiaus, kartais skirtingi langų dydžiai kiek
įmanoma suvienodinami.
Prieš stiklinant, reikia gruntuoti sąvaras.
Geriausia, jeigu tam naudojami aliejiniai dažai,
ypač kito falcui. Jeigu restauravimo darbams
keliami dideli kultūrinio-istorinio autentiškumo
reikalavimai, patariama naudoti pūstą ar mašininiu būdu pagamintą stiklą. Naujasis nepaprastai lygus stiklas netinka preciziškai restauracijai.
Metalinių detalių atranka priklauso nuo anksčiau buvusių seno lango detalių. Restauratoriai
pirmenybę teikia senosioms detalėms. Senieji
kampų apkaustai ypač svarbūs lango tvirtumui,
stabilumui ir būdingiems bruožams perteikti ir
dėl to juos reikia tvirtinti senosiose vietose.

Keičiant ar tvarkant naujesnių pastatų langus
arba tokius langus, kurių medinės detalės neturi
didelės kultūrinės vertės, svarbu išsaugoti
matomas lango proporcijas. Tačiau tai ne
visuomet lengva padaryti. Pavyzdžiui, pakeisti į
lauką atsiveriančias sujungtas sąvaras tokiomis,
kurios atsivertų į vidų ir nepakeistų bendro
vaizdo, galima tik išmanant specialų tokio keitimo būdą; kad vertikalusis skersstaktis
neiškryptų, geriau pasirinkti sueinančias sąvaras
ir skląstį. Tiesą sakant, dažniausiai įmanoma suprojektuoti tokius langus, kurie iš išorės nesiskiria nuo originalių.
Iš vidinės pusės svarbiausią akcentą suteikia
metalinės detalės ir medinių dalių profiliai. Gaminant naują papildomą sąvarą su izoliaciniu
stiklu, būtina apie tai pagalvoti: jos išvaizda turi
derėti prie bendro fono.
Iš senųjų meistrų galima daug išmokti ir
pasinaudoti senais pavyzdžiais naujai gamybai
yra verta.

Nauji metodai restauruoti langus
Naujų ir gerai apgalvotų priežiūros, atnaujinimo
ir restauravimo būdų ir priemonių išsivystymas
pastaraisiais metais leido pagerinti senų, jų
langų tvarkymą. Alternatyva langų keitimui, t.y.
jų atsargus taisymas ir pakenktų dalių keitimas,
tapo realia ir ekonomiškai taupia išeitimi. Vis
daugiau įmonių šiais laikais specializuojasi
restauruoti senus langus, kartu auga susidomėjimas ir žinių bagažas. Toliau trumpai apžvelgsime labiausiai paplitusius restauravimo
būdus.
Nuo oro permainų apsaugančios plokštės leidžia
tvarkyti langus net ir žiemą, neiškeldinus
gyventojų.
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Langų gamyba - naujas amatas
Langų gamybai tradiciškai reikia trijų amatų
meistrų: dailidžių, kurie gamina sąvaras ir staktas, tvirtina apkaustus; stiklių, kurie pjauna
stiklą ir įstato jį į rėmus; dažytojų, kurie galiausiai viską nudažo. Pramoninėje gamyboje visi šie
darbai atliekami reikiama tvarka. Hans ir Son-ja
Allback pasiūlytas metodas (įmonė "Fonsterhantverkarna HB") taip pat apima visus šiuos
darbus, tačiau juos atlieka vienas specialistas langininkas. Dirbtuvėje didžioji darbų dalis gali
būti patogiai atliekama ištisus metus.
Allback įgytas sumanumas ir naudojamos
pagalbinės medžiagos, visų pirma, skirti restauruoti ir atnaujinti langus, tačiau jie taip pat tinka
nuolatinei priežiūrai. Aprašysime vieną didesnį
lango tvarkymo atveją.
Paprastai sutvarkyti langų staktą galima jos
neišardžius. Be to, išardžius staktą, tenka atlikti
daug papildomų darbų iš pastato išorinės ir
vidinės pusių. Todėl lango stakta nugramdoma,
pataisoma ir dažoma, neišėmus jos iš sienos, o
sąvaros dažniausiai nuimamos ir vežamos tvarkyti į dirbtuvę.
Prieš nuimant sąvaras, ant jų pažymima, ką
reikės paderinti ar pakeisti dirbtuvėje, kad jos
atsidarinėtų laisvai ir užsidarinėtų sandariai.
Išėmus sąvaras, vietoj jų ant lango angos
įmontuojami apsauginiai skydai ("statybiniai
langai"), kurie leidžia tvarkyti staktą net ir
žiemą. Statybinis langas neužstoja netgi išorinių
staktos dalių, todėl jas galima valyti bei dažyti.
Langas apsaugo nuo lietaus ir šalčio, praleidžia į
vidų pakankamai daug šviesos ir oro,

Kabinant langus atgal į staktą, atliekami paskutiniai vyrių ir sklendžių derinimo darbai.
Darbo rezultatas - atnaujintas langas, kurio
kokybė gali būti lyginama ar yra net geresnė už
naujai pagamintų langų kokybę.
Šis metodas numato brangaus ir sunkiai gaunamo originalaus stiklo ir originalių apkaustų
išsaugojimą. Pagaminamas energijos nepraleidžiantis sandarus langas.
Langininkai Allback savo patirtį, idėjas ir
meistriškumą skleidžia, organizuodami kursus
kitiems amato broliams visose Šiaurės šalyse. Jų
veikla turėjo įtakos naujų įmonių atsiradimui:
čia vis daugiau dėmesio skiriama proceso vientisumui ir racionalumui.

Kitavimo lempa sušildytas sustingęs kitas
netrukdo išimti stiklą netgi ir tose vietose, kur kito
sluoksnis visai geros būklės. 1984 m. nuotrauka.

Kai kitą sunku nuimti kaltu, pasitarnauja speciali
tarpiklio lempa. 1984 m. nuotrauka.
džiovinančių drėgną medieną ir vėdinančių tirpiklių kvapą po dažymo.
Dirbtuvėje išardomi visi staktų ir sąvarų apkaustai bei sklendės. Dažai ir rūdys nuvalomi
specialiu būdu, po to detalės ištepamos nuo
rūdžių apsaugančia priemone ir dažomos. Iš
sąvarų išimami visi stiklai. Stiklo demontavimui
naudojama speciali kitavimo lempa bei specialios replės kaiščiams ištraukti.
Sąvara išdžiovinama, pakeičiamos ar pataisomos pakenktos dalys.
Prieš stiklinimą sąvaros gruntuojamos lino
aliejaus dažais. Iškitavus langą, jis tris kartus
dažomas aliejiniais dažais iš išorės, o tai patikimai apsaugo medieną. Iš vidinės pusės naudojami tokie pat dažai, kaip ir kitoms viduje esančioms medinėms detalėms. Sąvara džiovinama
specialiame džiovinimo kambaryje.
Kiek įmanoma stengiamasi panaudoti tas
pačias senas metalines langų detales, arba pagal
senus pavyzdžius gaminamos naujos. Kultūrinę-istorinę vertę turinčios detalės, jei įmanoma, nekeičiamos.
Įprastu atveju langas sandarinamas juostele,
kuri priklijuojama, nes tuomet sujungimas būna
tvirtesnis, mažiau žalojama, negu tvirtinant
sąvaržomis.

Planai restauruoti langus
Siekiant kokybiškų ir finansiškai teigiamų langų restauravimo rezultatų, būtina protingai planuoti darbus. Si sąlyga yra vienodai svarbi tiek
paprastų langų priežiūrai, tiek sudėtingiems restauravimo darbams, kurie atliekami didelę kultūrinc-istorinę vertę turinčiuose pastatuose.
Darbai planuojami, atsižvelgiant į visą statybos projektą, į metų laiką ir į reikalingų darbo
indėlių apimtį.
Apžiūra ir žalos įvertinimas
Parinkti reikiamas priemones galima tik po to,
kai įvertinamas lango amžius, pagaminimo būdas ir gedimai. Mažesniuose objektuose apžiūrimi visi langai, o didesniuose parenkami būdingiausi pavyzdžiai, t.y. iš skirtingų namo pusių
vienodo amžiaus ir vienodo gaminimo būdo
langai. Labai gerai, jeigu tokiai apžiūrai paruošiama speciali apžiūros anketa su principiniu
brėžiniu ar net lango nuotrauka. Patartina nau-

doti specialią žymėjimo sistemą, leidžiančią
efektyviau susieti atskirų aukštų ir fasado
brėžinius.
Tokio apžiūros aprašymo tikslai gali būti labai skirtingi. Didelio daugiabučio namo rekonstrukcijos atveju (pvz., Sparven 16-17 Stokholme,
žr. 48 psl.) pirmiausia reikėjo nuspręsti, ką
daryti: keisti ar restauruoti. Gerai atlikta apžiūra
padeda užsakovui apsispręsti, kuris būdas
tinkamesnis.
Sujungti į vidų atsiveriantys langai buvo apžiūrimi, einant per butus. Patikrintas reikiamas
langų kiekis, šiuo atveju 67%. Pažymėta, kiek
langų reikia perdažyti, ar verta juos sandarinti.
Peiliu patikrinta medienos kokybė lietaus nutekėjimo grioveliuose, apatinėje staktos dalyje ir
staktos šonų apačioje bei pan. Visi pastebėjimai
iš karto rašomi ant brėžinių, o vėliau pateikiami
atskirame protokole, kuriame nurodomas
pasitaikančių blogybių dažnumas pagal atskiras
lango dalis ir pagal fasado puses.

Apžiūrėtų langų įvertinimas, Sparven Stokholme, statytas 1903 m.,
originalūs langai. Apžiūra parodė, jog langų būklė tebėra patenkinama.
Kai kur stipriau nukentėjo apatinės dalys, o daugiausia - tik išorinis
apatinės dalies kraštas. Sąvarų silpniausios vietos - lietaus nutekėjimo
grioveliai ir medinės stiklinimo lystelės, t.y. nuo drėgmės kenčiančios
dalys.
Langų skaičius
ApžiūApatinė
rėta
1 aukštas Rytai
Pietūs
Vakarai
2 aukštas Rytai
Pietūs
Vakarai
3 aukštas Rytai
Pietūs
Vakarai
4 aukštas Rytai
Pietūs
Vakarai
Iš viso

dalis
32
15
17
23
13
17
25
13
11
25
13
11
215

17
11
10
13
12
10
14
8
9
18
12
9
143

Staktų gedimai
Sąvarų gedimai
Šoninė Lietaus Stiklinim Dengiam Šoninė
Lietaus
o
oji
dalis
griovelis
juostelė juostelė dalis
griovelis
3
8
3
5
1
1
4
6
1
3
7
4
9
4
5
8
2
2
5
11
2
7
6
1
5
1
5
7
3
7
9
1
1
5
11
1
6
1
7
8
1
19 (13%) 12 (8%) 58 (41%) 95(66%)
2
1

Apžiūra nebuvo labai smulki ar brangi, tačiau
ji paruošė dirvą tolesniems sprendimams.
Sparven atveju tai reiškė, jog nutarta išsaugoti
gražius jugendo stiliaus langus, pakeisti tik visiškai sugedusias lango dalis.
Jeigu pastatas gauna specialią paskolą ar
valstybės lėšų restauravimui, reikalaujama atlikti
ir antikvarinę inventorizaciją. Tuomet tiksliai
aprašoma langų būklė ir nurodomos visos lango
tvarkymui reikalingos priemonės.
Ambicingas tokios inventorizacijos pavyzdys
- Klintehus Ystade. Kompleksas sudarytas iš
dviaukščio pagrindinio pastato ir dviejų fligelinių pastatų, anksčiau naudotų arklidėms ir
garažui. Pastate esama skirtingų laikotarpių langų. Dviaukštėje dalyje daugiausia šešių segmentų langų apatiniame ir aštuonių segmentų langų
viršutiniame aukšte. Fligeliuose rasta skirtingų
tipų langų, pvz., aukštai įdėti ketaus langai
arklidėse. Antikvarinės ambicijos skatino, visų
pirma, pasistengti kuo ilgiau išsaugoti kiekvieną
langą originaliu pavidalu. Langai buvo sužymėti
ir aprašyti. Nagrinėjant medžiagą, langai iš karto
suskirstyti pagal tipus. Būdingiausias kiekvieno
tipo langas fotografuojamas, o nuotrauka pridedama prie siūlomų priemonių plano. Darbų
programoje nurodoma, kuriuos langus teks gaminti iš naujo, apibūdinama, kokie jie turi būti.
Priemonių plane aprašoma, kaip reikės tvarkyti
kiekvieną langą.

Pažymėkite kiekvieną langą
Langų žymėjimas ypač svarbus didesniuose objektuose, kai labai lengva supainioti, kuriam
langui priklauso sąvaros. Sąvaros žymimos paprastu tradiciniu būdu romėniškais skaitmenimis
ant staktos falco ir ant sąvaros šoninės ir viršutinės dalies.
Apžiūros lapai numeruojami tokia pat tvarka
kaip ir sąvaros, taip pat pažymint kambarį.
Kiekvienam langui pakanka vieno romėniško
skaitmens. Apžiūros lapuose papildomai nurodoma sąvaros pusė: dešinioji, kairioji ar viršutinė. Palaidos ar nuimtos metalinės detalės taip
pat turi tokius pat žymėjimo ženklus.

Darbo paskirstymas
Darbo paskirstymas, savaime suprantama, visuomet priklauso nuo objekto. Senesnio pastato
atveju dažniausiai langų tvarkymas ir dažymas
vyksta įprasta tvarka, kiek daugiau dėmesio
reikalauja tinkamų dažų parinkimas. Naudojant
apsauginius langų skydus, o dažymo darbus
perkėlus į dirbtuves, langų tvarkymas nebepriklauso nuo oro ar metų laiko ir gali būti planuojamas kur kas tiksliau. Tuomet darbą galima
priderinti prie rangovų planų ir savininko finansinių galimybių (pvz., žr. 50 psl.) arba stipriai
forsuoti, kaip atsitiko Stromholm restauracijos
metu. Ten buvo dirbama pagal srauto principą,
kai vienu metu tvarkoma apie 50 sąvarų, jos
vežamos į dirbtuves, džiovinamos, gramdomos ir
tvarkomos per trijų savaičių laikotarpį. Kadangi
langai dažomi lino aliejaus dažais, teko
atsižvelgti į gana lėtą jų džiūvimą.

Norint aprašyti tvarkymo darbus, dažnai pakanka vieno
paprasto brėžinio, į kurį stiklius, dailidė ir dažytojas įrašo
išmatavimus ir reikiamas priemones. Pakeista mediena
pažymėta štrichais. Pavyzdys paimtas iš Stokholmo Riteriu
pilies (Riddarhuset) langų aprašymo, 1988 m.

