Norvegijos medinio paveldo
apsaugos patirtis
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1.
Bendros
pastabos apie
senus namus
Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Išleista 1996 m. rugsėjo mėn.

Pastatai – svarbi mūsų kultūros paveldo dalis. Seni namai liudija ne tik apie senų laikų
visuomenines sąlygas, gyvenimą ir užsiėmimus, bet ir apie meistriškumą bei medžiagų išmanymą. Jie yra viena iš svarbiausių kultūros paveldo dalių dar ir dėl to, kad be
atvangos buvo naudojami ir bus naudojami ateityje. Jie atstovauja gyvai, nenutrūkstamai tradicijai. Daugelis savininkų ne be pagrindo didžiuojasi savo namais ir laiko savo
garbės reikalu juos išsaugoti.

Stebėjimas
Pastatai geriausiai išsaugomi tada, kai jie nuolat naudojami, reguliariai prižiūrimi ir kontroliuojami. Gali atrodyti, jog nebūtina priminti, kad kiekvienas, kuris gyvena ir naudoja
pastatą, privalo jį prižiūrėti? Visi pastatų savininkai anksčiau ar vėliau supranta, kad pastatą reikia prižiūrėti. Tačiau geriau susivokti anksčiau, o ne vėliau. Tuomet reikės mažiau
remontuoti ir keisti pastatą. Taigi kitą kartą prapliupus lietui, užuot bėgus vidun, derėtų
apeiti namą ir patikrinti, kaip veikia lietvamzdžiai ir latakai.

Priežiūra
AMERICAN
EXPRESS

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS

Pagrindinis senų pastatų priežiūros principas – kiek įmanoma išlaikyti senas originalias
pastato detales (išorės apdailą, langus, duris, aptaisus ir paviršiaus apdorojimą). Priežiūra turi būti atliekama tais pačiais būdais, kaip tada, kai pastatas buvo pastatytas,
naudojant originalias technologijas, atlikimo būdus ir medžiagas.
Nuolatinis stebėjimas ir priežiūra yra ne tik geriausias saugojimo būdas, bet, žvelgiant į ateitį, ir pigiausias. Išlaikant statybos detales, pastatas nepraranda autentiškumo. Kopija, kad ir kaip sąžiningai atlikta, niekada nesugebės atstoti originalių pastato
detalių.


Žemutinis Sogno ir Fjordane slėnis. Tanki ir
vientisa gyvenvietė dramatiškoje gamtoje
nufotografuota taip, kaip ji atrodė 1984 m. Čia
matyti ne tik puikiai išsaugoti pastatai, bet ir
tai, kiek originalių pastatų dalių buvo pakeista.
Jono Brænne (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

VALSTYBĖS ANTIKVARO INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDĄ
Riksantikvaren. Dronningens gt 13.
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Neišmeskite keičiamų statinio detalių.
Retkarčiais dėl įvairių priežasčių tenka keisti atskiras pastato dalis. Tokiu atveju svarbu:
1. Keisti tik tai, kas būtina.
2. Padaryti originalo nuotraukas, brėžinius ir piešinius, pažymėti, kaip jis buvo sumontuotas, kokios buvo spalvos ir pan.
3. Pagaminti identišką kopiją ir sumontuoti tiksliai tokiu pačiu būdu kaip originalą,
nedarant akivaizdžios klaidos manant, kad seną metodą lengvai galima patobulinti.
4. Jeigu įmanoma, išlaikyti seną detalę kaip dokumentą, kad ji būtų pavyzdys gaminant kopiją. Ant pastato detalės parašyti, iš kurios pastato dalies ir kada ji paimta.
Jeigu ateityje vėl reikės kopijos, nereikės daryti kopijos kopijos, nes patirtis rodo,
kad vieną dieną ji ima gerokai skirtis nuo originalo. Neišmeskite detalės – būsimam
savininkui suteiksite galimybę grąžinti ją į vietą. Daugelis išties nudžiunga palėpėje
aptikę senų langų. (Nors iš pradžių apgailestavo, kad senieji langai buvo pakeisti).

Istorijos knyga ir archyvas
Atlikus statybos ir archeologijos tyrimą, nemažai sužinoma apie pastato istoriją. Tokiu
atveju tyrinėjamos ir lyginamos skirtingos pastato dalys, atidengiami senų dažų sluoksniai ir tapetai, dažnai randama labai daug ankstesnių namo „versijų“ pėdsakų. Archyve
esantys dokumentai, draudimo nuo gaisro dokumentai, senos fotografijos, brėžiniai
bei pokalbiai su buvusiais savininkais gali suteikti gausybę informacijos. Ją susisteminus, galima susidaryti puikų vaizdą apie namo istoriją.
Tokiam tyrimui atlikti reikia specialiai parengto asmens, nors savininkas taip pat gali
nemažai nuveikti.

Bendras kultūros paveldas
Norvegijoje saugoma apie 4000 pastatų. Tai tik nedidelė vertingų šalies pastatų dalis.
Daugelis jų yra privačiose rankose, o jų savininkai juos prižiūri patys. Čia pateikiami
priežiūros patarimai skirti tiek saugomų pastatų savininkams, tiek „paprastų“ nesaugomų senesnių, bet vertingų namų savininkams. Šiuos kasdien naudojamus pastatus pastatė ir perdavė mums ankstesnės kartos. Jie yra bendra mūsų kultūrinio paveldo dalis,
todėl kiekvienas iš mūsų turi prisidėti prie šio palikimo išsaugojimo.

Literatūra

Riksantikvarens informasjon om kulturminner: Å eie et fredet hus (Ką reiškia turėti saugomą
namą).
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2.
Priešgaisrinės
saugos strategija
Šiame informaciniame straipsnyje aprašoma
saugomų ir vertingų pastatų priešgaisrinė
sauga. Straipsnio paskirtis – padėti visiems,
kurie nuosavybės teise turi eksploatuoti arba
eksploatuoja tokius pastatus. Už priešgaisrinės
saugos priemonių taikymą visų pirma
atsakingi pastato savininkai ir naudotojai.
Išleista 2002 m. sausio mėn.
Naujas leidimas 2005 m.
Išspausdino DMT · 62 35 18 30

Kiekvienais metais dėl gaisrų prarandama nemažai saugomų ir vertingų pastatų.
Pastatai yra nepakeičiami dėl to, kad jie yra vertingi, arba dėl to, kad jie yra svarbi didelio ir vientiso užstatymo dalis. Bendradarbiaudami su priešgaisrinės saugos ir kultūros
paveldo administracijos atstovais, savininkai (naudotojai) yra atsakingi už šių vertybių
apsaugą nuo gaisro. Visi pastatą turintys asmenys įsipareigoja saugoti jį nuo gaisro.
Priešgaisrinės priemonės, taikomos saugomuose ir vertinguose pastatuose, turi būti
ypač apgalvotos.

Savininko (naudotojo) atsakomybė
Savininko (naudotojo) atsakomybė už priešgaisrinę pastato saugą apibrėžta Gaisro
prevencijos ir kontrolės priemonių reglamente. Pagal reglamentą reikalaujama, kad
kultūrinės istorinės vertės ar panašaus pastato savininkas (naudotojas) parengtų priešgaisrinės saugos dokumentaciją. Pagal Priešgaisrinės saugos įstatymą savivaldybė tokius ypatingus pastatus turi užregistruoti.
Dokumentuose turi būti surašytos pastato vidaus ir išorės priešgaisrinės saugos
priemonės, kaip antai: dūmų detektoriai, gaisrams gesinti skirtos vandens paėmimo
vietos, gesintuvų išdėstymo schema, ugniai atsparios pertvaros ir prireikus gesinimo
įrangos įrengimas. Savininkas (naudotojas), negalintis dokumentų parengti pats, yra
įpareigotas kreiptis pagalbos į atitinkamas organizacijas.
Administravimas yra daug geresnis, jeigu savininkas pats imasi iniciatyvos, o ne
pasyviai priima nurodymus iš atitinkamų žinybų. Geriausias išeities taškas priešgaisrinės saugos darbams yra savininko (naudotojo) iniciatyva ir aktyvus žinių panaudojimas
padedant priešgaisrinės saugos viršininkui, kultūros paveldo administratoriui ir galimiems priešgaisrinės saugos konsultantams.
Pastaba
Lietuvoje priešgaisrinės saugos darbai turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio prižiūrimoje teritorijoje
yra statinys.


Kiekvienais metais sudega nemažai pastatų, tarp
jų daug ir tokių, kurie yra mūsų kultūros paveldo
dalis. Visi, kurie turi namą – saugotiną ar ne,
privalo jį apsaugoti nuo gaisro ir pasirūpinti, kad
jam padaryta žala būtų kiek įmanoma mažesnė.
Øivind Engdahl, Norvegijos priešgaisrinės
apsaugos sąjunga, nuotrauka.
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Priešgaisrinės saugos strategija
yra pagrindas

Visos priešgaisrinės saugos priemonės turi būti parengtos, remiantis
Priešgaisrinės saugos strategija. Aktualios priešgaisrinės saugos priemonės turi būti parengtos, atsižvelgiant į bendrą priešgaisrinės saugos
padėtį. Strategija pradedama kurti
pirmiausia įvertinus galimas gaisro
priežastis. Galimos gaisro priežastys
įvertinamos pagal vietos sąlygas, t. y.
technines ir praktines galimybes bei
apribojimus, taip pat gelbėjimo tarnybos galimybes atlikti gelbėjimo
operaciją, naudoti įrangą, žmones
bei turėti gaisrui gesinti skirto vandens paėmimo vietas. Atsižvelgiant į
galimas gaisrų priežastis ir vietos sąlygas, pasirenkamos gaisrų prevencijos ir gaisrų apribojimo priemonės.
Užuot naudojus brangias gaisro
apribojimo priemones, pirmenybę
visuomet reikia teikti paprastoms,
organizacinėms ir prevencinėms
priemonėms. Prieš diegiant priešgaisrinės saugos priemones, prieš
tai reiktų parengti išsamų kainų
(naudos) įvertinimą, kuriame taip
pat įvertinama ir pastatui padaryta
galima žala.

Pasyvi priešgaisrinė sauga
Svarbu rasti sprendimus, kurie suteiktų kuo didesnį saugumą ir kuo mažiau paveiktų
pastatą. Skylių gręžimas vamzdynams ir statinio elementų pašalinimas gali sumažinti
antikvarinę pastato vertę.
Saugos priemonės turi būti įgyvendintos pastato prieigose. Techninės priešgaisrinės saugos įranga senuose pastatuose įrengiama retai. Jeigu ji vis dėlto įrengiama, ją
reiktų kuo geriau paslėpti ir apskritai naudoti medžiagas ir formas, kurios dera su aplinka. Pagrindinis principas tas, kad įgyvendintas priemones vėl būtų galima panaikinti,
t. y., kad pašalinus saugos priemones pastatas būtų visiškai toks pats, koks buvo prieš
jas įdiegiant. Dėl techninės įrangos negalima pažeisti nei konstrukcijos, nei originalių
pastato paviršių.
Valstybės antikvaro institucija turi pasirūpinti, kad priešgaisrinės saugos priemonės
būtų įdiegtos į valstybės saugomus objektus, apskritai saugomus pastatus (pastatytus
seniau nei 1650 m.), bažnyčias, pastatytas iki 1850 m., ir į sąrašą įtrauktas bažnyčias.
Priemonių pasiūlymai turi būti patvirtinti.
Atitinkamas priešgaisrinės saugos priemones visuose kituose saugomuose ir vertinguose pastatuose pirmiausia turi patvirtinti savivaldybių kultūros paveldo atstovai.
Pastaba
Lietuvoje priešgaisrinės saugos priemones visuose kituose saugomuose ir vertinguose pastatuose pirmiausia turi patvirtinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos teritorinio padalinio, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas objektas, atstovas.

STRATEGIJOS KŪRIMAS
Galimos gaisro priežastys

Prevencinės priemonės





Žaibas – daugelio gaisrų priežastis. Šioje
nuotraukoje žaibas trenkia į Arendalio Švč.
Trejybės bažnyčios bokštą.
Dannevig nuotrauka.

Svarbi prevencinė priemonė gali apsaugoti pastatą nuo gaisrą sukeliančio žaibo. Čia parodytas
prie lietvamzdžio prijungtas ir įžemintas žaibolaidis.
Einaro Karlseno (Valstybės antikvaro institucija)
nuotrauka.

Du priemonių tipai

Rizikos veiksniai

Gaisro apribojimo priemonės

Priimtini rizikos veiksniai

Skiriamos prevencinės priemonės, kurių tikslas užkirsti gaisrui kelią, ir apribojančios
priemonės, kurių tikslas – kad galimo gaisro metu ugnis neišplistų toliau.
Kiekvienas šių tipų atskirai dar skirstomas į organizacines, statybos ir technines
priemones.
Organizacinės priemonės gali būti įdiegtos greitai ir nebrangiai, pavyzdžiui, pašalinant visokius nereikalingus aplink pastatą susikaupusius dalykus. Palėpės turi būti švarios
ir pereinamos. Svarbu iš palėpių pašalinti degias medžiagas. Jeigu jose sandėliuojamos
senos pastato detalės, be paveldo apsaugos atstovo leidimo jų pašalinti negalima.
Statybos priemonių pavyzdys galėtų būti konstrukcijų, durų ir paviršių atsparumo
gaisrui pagerinimas. Kai kuriais atvejais tai yra nepriimtina, nes pasiūlytos priešgaisrinės
saugos priemonės reiškia, kad pastatas bus keičiamas, pavyzdžiui, atsiras naujų sienų ir
durų. Įgyvendinę technines priemones, mes galime pasiekti reikiamą saugumo lygį ir
pastatą išlaikyti nepakitusį. Vietoj statybos priemonių siūlytina sumontuoti dūmų detektorius arba purkštuvų sistemą.
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Rizikos analizė
Kad būtų galima nuspręsti, kokios priešgaisrinės saugos priemonės yra pačios veiksmingiausios, reikia atlikti pastato analizę, atsižvelgiant į techninę jo būklę ir pašalinant
gaisro riziką. Įprastos gaisrų priežastys yra šios:

Padegimai
Elektros prietaisų arba elektros įrangos gedimai
yy Netinkamas elektros prietaisų naudojimas arba netinkama vieta šalia degių medžiagų
yy Netinkamai prižiūrimi kaminai ir krosnys
yy Atviros ugnies naudojimas
yy Pastate arba prie jo atliekami darbai
yy Žaibas, savaiminis užsidegimas, sprogimas
yy Ugnies plitimas nuo kitų pastatų, degančių augalų arba spinduliavimas (žiežirbų
lietus) nuo gaisro šalimais.
Galimų gaisro priežasčių sąrašas sudaromas atsižvelgiant į pastato padėtį ir įrengimą. Taip pat reikia susidaryti vaizdą, kaip galimas gaisras plistų priklausomai nuo gaisro
židinio vietos. Pastato konstrukcijos, medžiagos ir ugniai atsparios pertvaros arba jų
nebuvimas yra gaisro eigą nulemiantys veiksniai.
Toliau kyla klausimas, kaip pastato naudotojai turi jį užgesinti. Ar visur išdėstyti
miltelių gesintuvai, ar įrengtos vandens žarnos ir ar gyventojai moka naudotis esama
įranga?
Techninės įrangos ir galimų instaliacijų pasirinkimas taip pat nulemia, kaip greitai
gaisro vietoje galima tikėtis gelbėtojų – ar tai bus valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba, ar gelbėtojai savanoriai. Gelbėtojų įranga (automobilių tipas, rankovės ir pan.)
taip pat labai reikšmingi.
Gelbėtojai labai sunkiai pasiekia senus pastatus (privažiavimas prie pastato, rankovių išdėstymas pastato viduje). Labai svarbu, ar pakaks gaisrui gesinti vandens. Reikia
išsiaiškinti, ar imant vandenį iš galimo vandens šaltinio bus naudojami siurbliai.
Taip pat labai svarbu išsiaiškinti, kaip greičiau iškviesti ugniagesius. Geriausiu atveju
sumontuojami rankiniai pranešimo apie įvykį signalai ir (arba) dūmų detektoriai, kurie
ugniagesiams apie įvykį praneša automatiškai.

Priešgaisrinės saugos planas
Kuriant priešgaisrinės saugos planą, kuriame nusakoma, kaip geriau apsaugoti pastatą ir nuosavybę, svarbu išanalizuoti riziką. Planavimo esmė – sugalvoti prevencines ir
apribojančias priemones, kurias įmanoma įgyvendinti ir iš kelių galimų pasirinkti vieną
tinkamiausią sprendimą. Analizės tikslas – neleisti įrengti didelę ir brangią įrangą ten,
kur jos nereikia.
Prevencinių priemonių įvertinimas yra ne mažiau svarbus už apribojančių priemonių įvertinimą. Jos gali būti paprastos, pigios, bet veiksmingos.


Borgundo rąstų bažnyčioje yra išorinio gesinimo
įranga. Ji ypač veiksminga gesinant išorinius
gaisrus. Nuotraukoje parodyta, kaip tokia įranga
veikia. Padėtis yra labai dramatiška dar ir todėl,
kad įsijungęs garso signalas girdėti labai toli.
Nilso Marsteino (Valstybės antikvaro institucija)
nuotrauka.
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LYGIS – IŠLAIDOS (NAUDA)

„Volkswagen“


Dešinėje esančiame paveikslėlyje parodytas
ryšys tarp priemonių ir saugumo lygio. Pigios
ir paprastos prevencinės priemonės gali būti
labai svarbios saugumo lygiui, o beveik 100
% saugumas gali būti sudėtingas ir brangiai
atsieiti.

„Volvo“

„Rolls Royce“

Saugomas pastatas kaip
užstatymo dalis.

Saugomas pastatas, turintis
didelę regioninę vertę.

Automatiškai saugomas
pastatas, turintis didelę
nacionalinę vertę.

Prevencinės priemonės
Išmesti visus naftos
produktais išteptus skudurus,
benziną ir pan.
Trumpai nupjauta žolė,
prireikus – ją laistykite.
Stenkitės nelituoti, nevirinti,
nešlifuoti ir nepjauti kampiniu
šlifuokliu.

Prevencinės priemonės:
Kaip „Volkswagen“, bet
papildomai:
Nesudėtinga signalizacija nuo
įsilaužimo.
Iš aplinkos pašalinti visas
degias medžiagas.
Vandens rankovė.
Darbo instrukcijos pastato
viduje ir išorėje, draudžiančios
dirbti su karštį skleidžiančiais
instrumentais.

Prevencinės priemonės:
Kaip „Volvo“, bet papildomai:
Įranga apsauganti nuo žaibo.
Sunki gesinimo technika
ir fasadų uždengimas nuo
šilumos spinduliavimo.
Draudimas rūkyti ir įrenginių
naudojimo apribojimai.

Apribojančios priemonės
Dūmų detektoriai, sirena.
Gesintuvai išorėje ir viduje.

Apribojančios priemonės
Nesudėtinga dūmų detektorių
sistema, kuri apima ir kiemą,
vietinė garso sirena.
Vandens rankovė nuo gaisro
saugomoje pastato dalyje.

Apribojančios priemonės
Dvi lygiagrečios viena su kita
nesusijusios sistemos:
pranešimas tarnybai ir rankinė
gesinimo operacija.
Automatinis gesinimas arba
kontrolė.


Pavyzdyje pateikti trys sandėlio išsaugojimo
lygmenys. Sandėlis – vienas iš kieme esančių
pastatų. Jame nėra elektros įrangos, sienos
yra rąstinės, o stogas medinis. Pastate
sandėliuojami motoriniai pjūklai ir kt. Jis
naudojamas ir kaip dirbtuvė. Aplinkui auga
aukšta žolė, o po sandėliu sudėti kuolai ir pan.

Pastaba
Lietuvoje atliekant planavimo darbus konsultuotis galima su Kultūros
paveldo departamentu prie Kultūros
ministerijos.

Išlaidos
Saugos lygis

„Volkswagen“
Išlaidos: 4000,–
Lygis: 40 %
100 kr / %

„Volvo“
Išlaidos: 70 000,–
Lygis: 70 %
1000 kr / %

„Rolls Royce“
Išlaidos: 1 500 000,–
Lygis: 100 %
15 000 kr / %

Kaip pavyzdį galime pasitelkti jau šiek tiek panaudotą pastatą. Bus daug veiksmingiau ir pigiau išjungti jame pagrindinį elektros grandinės išjungiklį, nei įrengti signalizaciją.
Daugelyje namų ūkių lankosi priešgaisrinės saugos technologijų gamintojai, o informacija apie jų gaminamus produktus veikia savininkus. Labai svarbu, kad jus konsultuotų specialistai, neturintys jokių sąsajų su specialiais produktais, ir kad nuo pat
pradžių savininkas nesusisaistytų su kokia nors firma. Atliekant planavimo darbus, konsultuotis galima su priešgaisrinės saugos specialistais bei kultūros paveldo organizacijomis.

Išlaidų (naudos) įvertinimas ir rizikos likutis
Pati sunkiausia priešgaisrinės saugos plano dalis – įvertinti investicijų dydį, turint galvoje priemonių naudingumą. Reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad pats gesinimas pastatui
padaro didelę žalą.
Vargu ar įmanoma suplanuoti taip gerai ir investuoti taip teisingai, kad nelikto jokios gaisro galimybės. Net ir įvertinus visas sąlygas, vis tiek bus vadinamasis rizikos likutis. Gali būti toks rizikos likutis, kuris liko neįvertintas, arba jis gali būti išskaičiuotas, t. y.
ne visada yra ekonomiškai pamatuota tiek daug investuoti į techninę įrangą ir daryti
tokius didelius pastato pakeitimus, kurių reikalauja 100 % saugumas. Investicijos turi
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atitikti pastato vertę. Geriausiai būtų, kad ypač vertinguose pastatuose priešgaisrinės
saugos lygis būtų itin aukštas.
Iš kitos pusės yra ekonominiai apribojimai, t. y. ką savininkas gali sau leisti. Viena iš
užduočių gali būti sukurti priešgaisrinės saugos planą, atsižvelgiant į tam tikrus ekonominius rėmus.

Saugumas
Pats svarbiausias dalykas yra ne paprastos saugumo priemonės, o bendras saugumas. Tose vietose, kuriose
gelbėtojai arba kas nors kitas neturi
jokios galimybės užgesinti gaisrą, nėra
jokios prasmės montuoti automatinę
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. Be to, labai svarbu įsisąmoninti,
kad visą saugos įrangą reikia kontroliuoti ir prižiūrėti.
Bet kokia priešgaisrinė sauga yra
tęstinis procesas. Net jeigu pasiektas
aukštas saugos lygis, nėra jokios priežasties atsipalaiduoti ir jaustis saugiai.
Pakeitus pastato funkciją, daroma įtaka saugai. Pavyzdžiui, įrengus dirbtuvę
gali iškilti poreikis pagerinti priešgaisrinę saugą. Jeigu pastatas naudojamas
kaip gyvenamasis namas, gaisro pavojus taip pat padidėja, tačiau iš kitos
pusės jame bus žmonių, kurie galės
pranešti tarnyboms ir užgesinti gaisrą.

Prevencinės priešgaisrinės saugos priemonės
Priemonės, kurios kiek įmanoma neleidžia kilti gaisrui, dažniausiai yra pigios ir gali būti
įgyvendinamos nedelsiant. Jos yra tarsi gairės, į kokias ribojančias priemones reikėtų
investuoti.

Organizacinės priemonės
Tokios priemonės reikalauja sąmoningumo ir žinių apie galimas gaisro priežastis, kurias
galima panaikinti nesudėtingomis priemonėmis. Daugelis jų turi tapti procedūromis:

Nuolatinė informacija vietos gyventojams.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Atsakingas degių ir gaisrą sukeliančių medžiagų sandėliavimas.
Užsidegti galinčių šiukšlių iš aplinkos pašalinimas.
Per arti augančių augalų pašalinimas arba genėjimas.
Žolės ir augalų laistymas sausais periodais.
Tinkamų procedūrų ir saugos sertifikatų reikalavimas iš statybininkų.
Atitinkamos procedūros naudojant atvirą ugnį.
Elektros įrangos patikrinimas.

Statybos ir techninės priemonės
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Reikalingos investicijos galėtų būti:
Aplink visą namą einanti vieno metro pločio žvyro juosta.
Vandens rankovės sumontavimas išorėje žolei drėkinti sausuoju periodu.
Galimas kaminų ir židinių arba krosnių sutvarkymas.
Spynų sumontavimas.
Signalizacijos nuo įsilaužimo įrengimas.
Galimas elektros įrangos, įžeminimo, apsaugos nuo perkrovų ir pan. remontas.
Žaibolaidžių sistemos įrengimas.

Gaisrą apribojančios priemonės
Net ir įdiegus prevencines priemones ir toliau išlieka rizika, kad kils gaisras ir jį reikės
apriboti. Į priešgaisrinės saugos planą įeina ir tokios gaisro apribojimo priemonės.

Organizacinės priemonės
Kol atvyks gelbėjimo tarnybos, gaisras gali padaryti didžiulę žalą. Todėl esminis dalykas
yra vietinių gyventojų pasirengimas ir galimybė gesinti gaisrą. Šios priemonės įgyvendinamos siekiant kuo veiksmingiau panaudoti žmones ir įrangą:
yy Vietinė parengtis.
yy Priešgaisrinės saugos vadovai.
yy Vietinės gaisro gesinimo pratybos.
yy Ką daryti gavus pavojaus signalą.
yy Pastato patikrinimas gaisrinės saugos ekspertų.
yy Gaisro gesinimo rankovių ir gesintuvų naudojimo instrukcijos.

Statybos priemonės



Nuotraukoje parodytas rankinis vandens
purškiklis ant ratukų. Šis gaisrų gesinimo
įrankis, kurio užtenka ilgam, sunaudoja mažai
vandens ir yra veiksmingas.
Sjur Helseth (Valstybės antikvaro institucija)
nuotrauka.

Jeigu priešgaisrinės saugos specialistai reikalauja vertinguose pastatuose atlikti statybos darbus, Valstybės antikvaro institucija paprastai rekomenduoja technines priemones. Nesudėtingais atvejais gali tikti ir statybos priemonės. Jos galėtų būti:
yy Sandarinimas, kad neprasismelktų dūmai.
yy Apmušimas ir izoliavimas – pastato dalys tampa atsparesnės gaisrui.
yy Ugniai atsparūs dažai, turintys panašų poveikį.
yy Palėpės erdvės suskaidymas ugniai atspariomis pertvaromis.

Techninės priemonės
yy Gesinimo vandens tiekimas:
yy Gaisro baigtis labai dažnai priklauso nuo gesinimo vandens prieinamumo. Dėl to
prioritetas teikiamas vietoje esančio vandens tiekimo aprūpinimui:
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yy Bendro arba privataus vandens vamzdžio nutiesimas iš vandens telkinio.
yy Vietos vandens rezervuaras su slėgio
siurbliais.
yy Vietinės gesinimo galimybės:
yy Vietinio gesinimo pagrindas galėtų
būti:
yy Pranešimas apie įvykį ir rankinis gesinimas.
yy Automatinė gesinimo įranga.
Saugos priemonių pasirinkimas priklauso ir nuo atstumo iki artimiausios
priešgaisrinės dalies, ir nuo galimybės
užgesinti savo jėgomis. Jeigu sumontuota automatinė gesinimo įranga, vis tiek
reikia pasirūpinti, kad būtų ir rankiniai
gesintuvai, kuriuos galima naudoti tada,
kai automatika išsijungia, arba gaisro likučiams gesinti.


Rankinis gesinimas: pavyzdžiui, gaisro
gesinimo rankovė sumontuota spintoje prie
pastato. Tokia rankovė išorėje yra labai svarbi
priemonė įsiplieskus gaisrui.
Valstybės antikvaro institucijos nuotrauka.

Pranešimas gelbėjimo tarnyboms (pavyzdžiai):
yy
yy
yy
yy

Tarpusavyje sujungti dūmų detektoriai.
Signalizacija, tiesiogiai sujungta su gelbėjimo tarnyba.
Įspėjamosios sirenos (gyventojams, naudotojams ir kaimynams).
Rankinės priemonės.

Rankinis gesinimas (pavyzdžiai):
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Smėlio dėžės, vandens kibirai ir (arba) vandens talpyklos.
Vandens hidrantai.
Miltelių gesintuvai.
Gaisro gesinimo rankovė pastato viduje.
Rankinis vandens purškiklis (žr. nuotrauką).
Gaisro gesinimo rankovė išorėje (žr. nuotrauką).
Rankiniu būdu prijungiami purkštuvai.

Automatinė gesinimo įranga:
Automatinė gesinimo įranga gali būti reikalinga esant tokioms sąlygoms:
yy Iki priešgaisrinės gelbėjimo stoties didelis atstumas.
yy Pastatas greitai užsidega.
yy Pastatas sudėtingas ir „nepermatomas“.
yy Pastatas yra labai vertingas.

Gesinimo įranga viduje (pavyzdžiai):

Literatūra
Lov om brannvern (Priešgaisrinės saugos
įstatymas) med tilhørende forskrifter.
Veiledning HR-1009, Brannsyn i verneverdige objekter (Priešgaisrinės saugos kontrolė saugomuose objektuose) fra Direktoratet for brann og eksplosjonsvern.

Internete
Direktoratet for brann og eksplosjonsverns
hjemmeside (Priešgaisrinės ir sprogimų
saugos direktorato interneto svetainė):
www.dbe.no
Riksantikvarens hjemmeside (Valstybės antikvaro institucijos interneto svetainė):
www.ra.no

yy Purkštuvai – šlapi arba sausi. Tai aktualus sprendimas visiems pastatams.
yy Gyvenamųjų patalpų purkštuvai. Ši paprastesnė ir nedaug vietos užimanti įranga
prijungiama prie pastato vandentiekio sistemos.
yy Žemo ir aukšto slėgio įranga su vandens talpykla.
yy Dujų įranga.

Išorinio gesinimo įranga (pavyzdžiai):
Purkštuvų sistema su uždaromis arba atviromis purkštuvų galvutėmis (purkštuvai), suskirstyta į sekcijas.

Krizių įveikimas
Pats svarbiausias dalykas yra tas, kad gelbėjimo tarnyba ir visi, kurie naudoja pastatą,
gautų instruktažą, ką daryti kilus gaisrui. Žinios apie įdiegtas priemones ir kaip jas naudoti gali užkirsti kelią didžiulei žalai, kuri padaroma gaisro ir jo gesinimo metu.
Taip pat reikia parengti vertingo inventoriaus, daiktų ir pastato dalių „evakuacijos
planą“.
Jeigu nelaimė vis dėlto įvyko, pastato savininkas turi suprasti, kad visos pastato
liekanos yra vertingos kaip istorinė medžiaga ir kad jos yra išeities taškas siekiant sėkmingai restauruoti pastatą.
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Bendra informacija

Kaminai ir
židiniai
Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Straipsnį parengė Jens Treider ir Sjur Helseth

Židinių ir krosnių mūrijimas Norvegijoje labai reikšmingas tiek žmonėms, tiek įvairių
namų tipų vystymuisi ir atsiradimui.
Senieji židiniai būdavo mūrijami iš vietinių medžiagų, pavyzdžiui, šiferio, granito
riedulių ir kitų gamtoje randamų akmenų. Juos mūrydavo su kalkių arba molio (smėlio)
skiediniu. Molio skiedinys buvo labiausiai paplitęs, nes jis atsparesnis temperatūrų svyravimams židinyje ir kamine. Puošyba ir paviršių apdaila gali būti atliekama iš tų pačių
medžiagų. Tose vietovėse, kuriose būdavo randama muilo akmens, židinius statydavo
būtent iš jo. Muilo akmuo lengvai formuojamas ir itin gerai išlaiko šilumą.
XVI–XVII a. Norvegijoje labai paplito ketinės krosnelės. Jos labai gerai atspindi skirtingus istorinius laikotarpius. Krosnelę ir kaminą jungdavo geležinis dūmų vamzdis.
Dažnai jis būdavo išvedamas tiesiog pro rąstinę sieną. Ketinės krosnelės dažnai būdavo
apdedamos ugniai atspariais akmenimis arba papildomomis ketinėmis plokštėmis.
Mūrinės krosnys būdavo apklijuojamos glazūruotomis plytelėmis. Šios krosnys, vadinamos „šildymo krosnimis“ arba „švediškomis krosnimis“, labai paplito visoje Norvegijoje.
Anksčiau kaminai dažnai būdavo mūrijami iš gamtoje randamų natūralių akmenų,
tačiau vis dėlto dažniausiai – iš plytų. Namų stogus saugant nuo kritulių ir vandens
sankaupų, akmenis lyg karolių virtinę apmūrydavo palei stogo šlaitų kraštus (nelabai
veiksmingas būdas). Tam būdavo naudojamas plienas, galvanizuotas plienas, cinkas,
švinas ar ketus. Kamino viršus dažnai būdavo uždengiamas virš kamino angos pakelta
akmenine arba ketine plokšte, kamino angą apsaugančia nuo lietaus ar kitų kritulių.
Šiuolaikiniai židiniai ir kaminai dažniausiai mūrijami iš plytų arba iš lengvų kaminų
fibo (Leca) blokelių, montuojamas izoliuotas dūmų vamzdis. Naudojama daug jau paruoštų elementų. Nauji židiniai mūrijami iš ugniai atsparaus akmens arba geležies.

Išleista 1996 m. rugpjūčio mėn.

Pažeidimai ir jų priežastys
Po stogu

AMERICAN
EXPRESS

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS

Šiuose Vågå nameliuose kaminai mūrijami
tradiciškai – iš natūralaus akmens ir molio.



Kai nusėda židinys, kaminas ar pats namas, atsiranda plyšių. Tada pavojinga kūrenti židinį. Pavojų kelia ant medinių sijų esančios židinio ar kamino dalys. Ypač dažnai sutrūkinėja įstrižai sumūryti kaminai (dideli kaminai), esantys palėpėse. Reikia ypač kruopščiai
mūryti kaminus, įmontuojamus į medines namo sienas. Specialistai pataria, kad turėtų
būti ne mažesnis kaip 1 plytos atstumas (23 cm) tarp ugniavietės (dūmų vamzdžio) ir
degaus paviršiaus.
Dažai arba apdaila nuo kamino nusilupa tikriausiai dėl drėgmės, kuri atsiranda nepakankamai apsaugojus kamino viršūnę nuo kritulių, arba dažant netinkamais dažais ir
naudojant kitas apdailos priemones. Kaminą nudažius šiuolaikiniais plastikiniais dažais,
visa senoji apdaila paprastai nusilupa. Ugniai atsparūs akmenys ir tarp jų esantis molis
per ilgą laiką sudega. Dujų dūmų veikiamas plieninis ar skardinis dūmų vamzdis anksčiau ar vėliau surūdija.
Kitaip naudojant kaminą, sulaukiama lemtingų padarinių. Prie seno kamino prijungus katalizatorių ar krosnį, kūrenamą pasenusiu tepalu, temperatūra bus labai aukšta ir
kyla pavojus, kad kils gaisras.

Virš stogo
Virš stogo esančiai kamino daliai labiausiai kenkia šaltis. Akmenys ir apdailos
detalės suskilinėja, nusilupa, o kalkių ar
cemento skiedinį išplauna krituliai. Ši
problema nuolat pasikartoja – kaminu
kylantys vandens garai kaupiasi jo plyšeliuose ir vėliau sušąla. Žibalas išskiria
daugiau garų nei malkos. Dažniau sutrūkinėja neizoliuotas kaminas. Jo paviršius,
kuris padengiamas storu sluoksniu, pvz.,
cementu, impregnuotomis medžiagomis, aliejiniais dažais, sienelėse „užrakina“
garus ir tik padidina problemą.
Oro sąlygos, vėjas, sniegas ir lietus gali
paveikti paviršius, padidinti drėgmę ir pavojų, kad atšalus kaminas sutrūkinės. Jeigu pakeisime kūrenimo įpročius ir, užuot
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kūrenę kasdien, imsime kūrenti tik tam
tikromis progomis, taip pat kyla pavojus
virš stogo esančiai kamino daliai, nes jis
periodiškai tai užšąla, tai įšyla.
Kai kamino anga yra blogai izoliuota,
patalpose kaupiasi drėgmė. Kai jis iškeliamas tik vos virš stogo paviršiaus, kyla
didelis pavojus jo viršutinei daliai – jį gali
užsnigti arba jis gali apledėti, esant dideliems šalčiams, tad pro kaminą paprastai
pradeda lašėti vanduo.

Prevencinės priemonės
Po stogu


Senos krosnys gali būti nudažytos kalkėmis,
klijų dažais ir linų sėmenų aliejaus dažais.
Jeigu krosnį reikia perdažyti ir nesate tikras,
kokius dažus naudoti, kreipkitės patarimo
į vietos savivaldybės kultūros ir paveldo
administratorių. Jokiais būdais nenaudokite
plastiko dažų vandens pagrindu!
Jono Brænne (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

Pastaba
Lietuvoje dėl dažų pasirinkimo
kreiptis reiktų į Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padalinį, kurio
prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas statinys, arba savivaldybės paveldosaugos padalinį, kai statinys
saugomas savivaldybės (Žin., 2007,
Nr. 70-2782).
Pastaba
Lietuvoje dėl darbų eigos pasirinkimo
kreiptis reiktų į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
teritoriniam padalinį, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas statinys, arba savivaldybės paveldosaugos padalinį, kai statinys saugomas
savivaldybės (Žin., 2007, Nr. 70-2782).

Labai svarbu nuolat tikrinti kaminus ir židinius. Vieną kartą per metus, pvz., prieš
prasidedant kūrenimo sezonui, reikėtų
atidžiai apžiūrėti visus paviršius ir pereinamąsias dalis tarp židinio ir kamino,
dūmų vamzdžius, einančius palei sienas,
sujungimus tarp krosnelių ir kaminų, kaminų praeinamumą. Radę plyšių, nenaudokite
krosnies ar židinio, kol geras kvalifikuotas mūrininkas užtaisys plyšius.
Griežtai draudžiama kaminus dengti audiniais, tapetais ar dažyti tirštais dažais, nes
naudojant tokias maskavimo priemones atsiranda plyšių.
Būtina patikrinti dūmų vamzdžius. Pabelskite į vamzdžius krumpliais. Jeigu garsas
yra labiau duslus nei skardus – laikas keisti vamzdį. Patikrinkite kamino įmūrijimo vietas,
sujungimus, taip pat židinių akmenis, cementines dalis, ketines plokštes. Apžiūrėkite, ar
ketinėse krosnelėse nėra plyšių.
Kaminus būtina dažnai valyti, nes juose nuolatos kaupiasi suodžiai. Jų kaupiasi dar
daugiau, kai kūrenama mediena su žieve. Jeigu jūsų gyvenvietėje nėra priešgaisrinės
saugos tarnybos, kaminą išvalykite patys – naudokite sunkų akmenį ir kadagio šakas
arba specialius rinkinius gaisrininkams (parduodami ūkinių prekių parduotuvėse).
Įmontuokite ir dūmtraukį.
Židinių ir kaminų apdaila priklauso nuo tradicijų. Židinius ir krosnis galima dažyti
keliais dažų sluoksniais. Jie dažomi įvairių rūšių dažais, tiek kalkėmis, tiek linų aliejiniais
dažais. Kai kur, deja, persistengta dažant vandens pagrindu pagamintais akriliniais ar
lateksiniais dažais. Plastikinius dažus būtina nuvalyti, o kokios rūšies dažus pasirinkti
ir ar apskritai reikia dažyti, priklauso nuo konkretaus namo. Būkite atsargūs tiek nuvalydami dažus, tiek dažydami. Kyla pavojus apsirikti ir nuvalyti vertingą dekorą arba
jį uždažyti. Jeigu abejojate, ką reikėtų pasirinkti, patartina susisiekti su savo apskrities
kultūros paveldo valdyba.

Virš stogo
Kaminų apdailą būtina atnaujinti. Geriausia naudoti drėgmei pralaidžias mineralines
medžiagas ir priemones (kalkes (hidrauline kalkes) arba kalkių ir cemento mišinį). Kaip
kaminus dažyti kalkėmis, aprašyta skyrelyje apie mūro darbus.
Nedažykite dažais, kuriuose yra aliejaus, akrilo ar kitų plastiko turinčių medžiagų.
Būtina patikrinti, ar sandarus stogas. Kai atsiranda drėgmės juostų ant kamino paviršiaus po stogu, laikas remontuoti kaminą. Kai drėgna prie kamino išėjimo į lauką angos
arba žemiau jos, reiškia, kad blogai apsaugota kamino viršūnė.

Remontas
Po stogu
Atsiradus įtrūkimams, būtina išsiaiškinti, kaip jie atsirado. Jų atsiranda, kai pakrypsta
kamino pagrindas arba laikančiosios konstrukcijos, pvz., nestabilios sijos, pakrypusios
kaminų atramos arba stogo dalys, kurios remiasi į kaminą. Konstrukcijos problemas
būtina spręsti nedelsiant. Ne kartą 50 metrų aukščio pastato stogo konstrukcija vos
nenugriuvo dėl to, kad ją slėgė pakrypęs kaminas. Jeigu abejojate, kaip suremontuoti
arba sutvirtinti konstrukciją, kreipkitės į patyrusius stalius ar kitus specialistus, kurie turi
patirties, geras rekomendacijas ir yra dirbę senuose pastatuose.
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Suradus ir pašalinus priežastį, galima užtaisyti plyšius.
Mūrinės dalys remontuojamos tomis pačiomis medžiagomis, iš kurių pastatyti kaminai ar krosnys. Tinkama rišamoji medžiaga yra kalkių skiedinys arba kalkių ir molio
mišinys. Nepatartina naudoti cementą, nes jis labai sukietėja, yra nepaslankus ir sujungimo vietose greitai suskilinėja. Šį darbą reikėtų patikėti patyrusiems darbininkams,
anksčiau dirbusiems senuose objektuose su senais kalkių skiediniais. Apdailos ar kalkių
sluoksnis gali būti ir nelabai kietas. Daug svarbiau, kad jis būtų paslankus ir elastingas.
Nubyrėjusias akmenų daleles, kalkių sluoksnius ar ketines plokšteles reikia atkurti
tomis pačiomis medžiagomis. Ketinėse krosnelėse atsiradę nedideli plyšeliai gali būti
užtaisyti krosnelėje esančiais degėsių likučiais, o kai jie dideli, krosnelę reikia išleisti į
ilgai užtarnautą poilsį ir įsigyti naują.

Virš stogo
Dėl oro sąlygų virš stogo esanti kamino dalis gali būti taip smarkiai pažeista, kad ją
kartais tenka visai nugriauti ir sumūryti iš naujo. Mūrijant reikia atkartoti senojo kamino
išvaizdą, naudoti tos pačios rūšies akmenis, kalkes ir apdailą. Gali tekti izoliuoti kaminą.
Nepamirškite senojo kamino įamžinti nuotraukose ar brėžiniuose. Ten, kur oro sąlygos
ypač blogos, kalkių skiedinys pastiprinamas – į jį įmaišoma hidraulinių kalkių ar cemento. Pastarasis sustiprins apdailą ar mišinį, tačiau gali sumažinti drėgmės pralaidumą.
Parūdijusias dalis pakeiskite naujomis. Ketines detales ir kamino uždengimo plokštes
palikite. Stenkitės stogą padaryti kuo sandaresnį. Šiuo atveju padės švinas. Jį lengva formuoti, tačiau jis kenkia aplinkai. Durpių stoguose izoliuojamosios medžiagos dedamos
po durpių sluoksniu.

Kaip užkirsti kelią gaisrui
Prieš pradėdami atlikti darbus, įsitikinkite, kad kaminų, židinių bei krosnelių
remontininkai, dirbantys saugomuose
objektuose, yra įgalioti kultūros paveldo
tarnybos.
Pastaba
Lietuvoje tyrimo, remonto, konservavimo ir restauravimo darbus atlikti
arba vadovauti tokiems darbams turi
teisę Kultūros ministro patvirtinta
tvarka atestuotas specialistas (Žin.,
2005, Nr. 60-2157).

Kaminai, židiniai bei krosnys – pavojingiausios pastato dalys, nors ir turi stiprų konkurentą – elektros prietaisus. Pavojų kelia židiniai, kurių galinė sienelė yra pusės akmens
pločio, pastogėse esantys kaminai, su kaminu besiliečiančios sijos. Visi jie gali sėkmingai
veikti tol, kol tiek pastato, tiek minėtų konstrukcijų būklė yra nepriekaištinga. Pakitimai
gali būti pavojingi gyvybei, jeigu laiku nespręsime kilusių problemų ir nepašalinsime
atsiradusių trūkumų.
Kaminai ir ugnies kūrenimo vietos yra pavojingos pastato dalys, todėl jas aprašo
daug įstatymų. Įstatymai ir nuostatos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo kiekvienos
apskrities valdžios, jų turimos patirties ir pozicijos. Nauji reikalavimai dažnai netaikomi
jau pastatytiems objektams, tačiau dažnai taikomi naujai statomiems objektams arba
objektams, kuriuos norima vienaip ar kitaip pakeisti, perdaryti.
Svarbiausia – užtikrinti saugumą. Pastatų sauga rūpinasi ne tik valdžia, bet ir pastato savininkai bei asmenys, kurie juo naudojasi. Kilus gaisrui atsakomybė už pastato saugumą pirmiausia krenta asmenims, kurie tuo pastatu naudojasi. Prieš ateinant
priešgaisrinės saugos arba pastatų tarnybos atstovams, svarbu patiems pagalvoti, ar
pastatas saugus ir kaip užkirsti kelią gaisrui.
Gana sudėtinga atsižvelgti į kai kuriuos reikalavimus. Labai svarbu išsiaiškinti, ar
seniai statyti pastatai yra praktiški. Priimant sprendimą, nebūtina įstatymą skaityti
paraidžiui, svarbu siekti, kad pastatas būtų kuo saugesnis. Ankstyvoje darbų atlikimo
stadijoje, prieš priimdami sprendimus, pasitarkite su antikvarais, senų pastatų specialistais – jie duos labai vertingų patarimų. Prieš pasikviečiant priešgaisrinės saugos tarnybą, patartina pirmiausia patiems aktyviai paieškoti sprendimų.

Pastaba
Lietuvoje apie planuojamus darbus
privaloma pranešti Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui, kurio
prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas
statinys, arba savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kai statinys saugomas savivaldybės (Žin., 2005., Nr.
57-1966).

Planas ir Statybų įstatymas
Šis Norvegijos įstatymas pradeda galioti keičiant arba remontuojant senus pastatus.
Įstatymo 87 straipsnyje aprašyti kaminų, krosnių bei židinių perdarymo, keitimo bei dideli remonto darbai. Savivaldybei būtina pranešti apie planuojamus atlikti montavimo
darbus, didelius konstrukcijų pakeitimus ar kaminų remonto darbus. Prieš pradedant
dirbti reikia numatyti, kokios statybos priemonės bus naudojamos. Kai norite priimti
sprendimus, kurie neatitinka įstatymo nuostatų, galite prašyti lengvatų. Savo norus ir
ketinimus išdėstykite pranešime apie planuojamus atlikti statybos ar remonto darbus.
Svarbiausi numatyti reikalavimai yra šie:
yy Atstumas tarp krosnies nugarinės sienelės ir medinio ar kito degaus paviršiaus turi
būti ne mažesnis kaip 30 cm.
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Norvegijos priešgaisrinės saugos įstatymai, prevencinės priemonės ir apsisaugojimas nuo gaisro.
Įstatymo 22 straipsnyje aprašyti visi
saugomi pastatai. Šiame straipsnyje
nustatyta, kad priešgaisrinės saugos
tarnyba tokius objektus tikrina kas
4 metus. Jeigu ji netikrina, vadinasi,
ji neatlieka savo pareigų ir nesilaiko
savo įstatymų. Apžiūros metu turi būti
nurodoma, kad kaminai ir ugnies kūrenimo vietos yra saugios ir nekelia
pavojaus.
„Saugios“ nėra absoliutus terminas. Pagal įstatymą prireikus kaminus
galima remontuoti. Neginčijamas reikalavimas – juos remontuoti gali tik
kvalifikuoti ir sertifikatus turintys darbuotojai.
Pastaba
Lietuvoje tyrimo, remonto, konservavimo ir restauravimo darbus atlikti
arba vadovauti tokiems darbams turi
teisę Kultūros ministro patvirtinta
tvarka atestuotas specialistas (Žin.,
2005, Nr. 60-2157).

yy Nedegi krosnies plokštė po krosnimi (židiniu) turi išsikišti ne mažiau kaip 30 cm nuo
krosnies (židinio) angos.
yy Ugniasienė turi būti ne plonesnė nei pusė plytos ilgio arba ne mažiau kaip 10 cm
storio.
yy Tarp dūmų vamzdžio ir degaus paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 23 cm atstumas, t. y. per visos plytos ilgį.

Jūsų pačių naudai
Atsakingai žiūrėkite į kaminų ir ugnies kūrenimo vietų saugumą. Būkite dėmesingi ir reaguokite pamatę, kad juos reikia remontuoti. Pavojų gyvybei paprastai kelia pakeistos
kūrenimo priemonės ar naujos krosnelės. Kartais mūriniai kaminai neatlaiko karščio,
sklindančio iš naujai sumontuoto katalizatoriaus. Tada kyla gaisras.
Jeigu esate visiškai tikri, kad sena krosnis ar kaminas nebenaudotini ir neberemontuotini, teks juos sugriauti ir vietoj jų sumūryti naujus.
Kamine sumontuokite naują dūmų vamzdį, suremontuokite dalį kamino ar sumontuokite plieninį kaminą. Plieninį kaminą patartina įmontuoti į jau esantį kaminą
ir sujungti su dūmų vamzdžiu ir ugnies degimo vieta. Seną židinį gali išgelbėti plieno
tinkleliai. Juos įmontuokite priekinėje ir galinėje židinio sienelėje, kad cirkuliuotų oras.
Tai padaryti paprasčiau nei sumūryti naują židinį.

Literatūra

Drange T., H. O. Aanensen., J. Brænne: Gamle trehus (Seni mediniai namai). Olso, 1993 m.
Norges byggforsikringsinstitutt, Byggforskerien. Norsk Standard (Statybos tyrinėjimai. Norvegijos
standartas). NS 3918 Branntekniske krav. Små korsteiner.
Plan og-bygningsloven, og Byggeforskrift med veiledning (Planas ir statybos leidimas. Statybos instrukcijos ir žinynas).
Lov om brannvern, og forskrift om forebyggende tiltak (Priešgaisrinės apsaugos įstatymas ir prevencinių priemonių aprašas).

Patarimai paremti pagrindiniais pastato apsaugos principais. Svarbiausi iš jų:
yy Reikia išsaugoti kuo daugiau pastato dalių. Todėl remontuojamą arba plečiamą
pastatą reikia kuo mažiau keisti.
yy Geriau renovuoti, negu remontuoti, ir geriau remontuoti, negu keisti nauju.
yy Tiek remontuojant, tiek prižiūrint pastatą, privaloma laikytis tradicinių būdų ir naudoti tradicines priemones.
yy Paslėptos pastato dalys (konstrukcijos) yra lygiai tokios pat svarbios, kaip ir matomos (paviršius).
yy Jeigu būtina pakeisti kokią nors dalį, geriau pridėti senąją originalią dalį, nei ją nuimti. Geriausias istorinis pastato „archyvas“ yra pats pastatas.
yy Dažnai svarbu išsaugoti senuosius pastatus ir jų priestatus. Jie gali daug papasakoti
apie pastato gyvavimo istoriją, jie atspindi besikeičiančio stiliaus kryptis ir pastato
paskirtį.
Šie patarimai dėl kiekvieno seno pastato yra tik bendro pobūdžio. Kiekvienu atskiru
atveju sprendimai yra skirtingi ir jie turi būti priimami, atsižvelgiant į konkretų pastatą.
Šiame leidinyje nepateikta išsamios informacijos, kaip pastatą prižiūrėti ir kokias medžiagas naudoti. Tokios informacijos nėra ir vadovėliuose apie statybas. Informacijos
rasite tik pačiame pastate ir tradiciniuose statybų ypatumuose, kurie būdingi konkrečiai vietovei.
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4.

Bendros pastabos
Ši danga įvairiuose šalies regionuose vadinama skirtingai, dažniausiai – malksnomis,
skiedromis, vageliais ir droženomis, tačiau pavadinimų neabejotinai yra ir daugiau.
Malksnos paprastai klojamos viena ant kitos iš šono, t. y. suleidžiamos, o viršutinė eilė
klojama priešinga kryptimi. Jos taip pat, atsižvelgus į oro sąlygas, gali būti suleidžiamos
ta pačia kryptimi per visą stogą. Pjautos malksnos dažniausiai rišamos, o tarp kiekvienos malksnos paliekamas tarpelis. Pjautos malksnos išilgine kryptimi gali būti ir tiesios,
ir pleištinės. Atsižvelgus į vietos tradicijas ir augalus, malksnos ir skiedros gaminamos iš
pušų, eglių, epušių ir ąžuolų. Greičiausiai nuo apkrovos lūžta pušinės malksnos.
Malksnos dedamos įvairiais būdais. Malksnos yra tokios:
Rankomis drožtos malksnos atpažįstamos iš to, kad paviršiuje ryškiai matyti medžio
rievės. Taip yra dėl to, kad jos atskirtos viena nuo kitos storu peiliu. Medienos struktūra
yra nepažeista. Gabalėliai yra paprastai spinduliškai perskelti ir dėl to įstrižine kryptimi
yra pleištiniai.
Obliuotų malksnų paviršius yra lygus, nesvarbu su kokiu – sumontuotu ar rankiniu – obliumi jos būtų nuobliuotos. Jas galima atpažinti dar iš to, kad medienos pluoštas išpjautas viena kryptimi.
Pjautų malksnų paviršius šiurkštesnis ir matosi pjūklo palikti pėdsakai.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra
4.1. Malksnų stogo
dangos priežiūra

Žala ir jos priežastys
Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
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Apatinė stogo dalis ir ta dalis, į kurią dažniausiai pučia vėjas, paprastai gauna daugiausiai drėgmės, dėl to joms padaroma didžiausia žala. Viena iš vėlesnio perdžiūvimo priežasčių – viena pusė gauna daug mažiau saulės šviesos.
Išoriniai stogo kraštai (kraigas, vėjalentės ir šelmuo) yra pažeidžiami. Ant stogo esantis kaminas gali būti pati sudėtingiausia stogo vieta. Viduryje stogas taip pat gali varvėti
dėl įskilusių malksnų, samanų arba lapų. Iš išorės tokį varvėjimą galima atpažinti pagal
tai, kad nedideli stogo ploteliai iškyla arba susmenga. Iš vidaus ant malksnų ir grebėstų
atsiranda vandens. Kai problema yra stogo apačia, nelengva laiku aptikti varvėjimą.
Tada tikrinti reikia užlipus ant stogo. Pažeidimo vieta stogo paviršiuje yra paprastai
daug didesnė, nei matosi iš vidaus, t. y. didesnė nuo pusės iki vieno metro. Matomus
skilimus arba nukritusias malksnas reikia gerai apžiūrėti. Jeigu yra pavojus, kad stogas
ims varvėti, malksnas būtina pakeisti, tačiau jas keičiant kyla pavojus pridaryti daugiau
žalos nei naudos. Tačiau jeigu buvo laukiama taip ilgai, kad nuo stogo jau varva, būtina
nedelsiant jį remontuoti. Sugadintas plotas gali būti didelis, todėl įsitikinkite, kad visos
sugadintos malksnos buvo pakeistos.

Paviršiaus apdorojimas
Švariai nušluotą stogą galima padengti vienu dervos sluoksniu, kad nepūtų. Jeigu
malksnos pragulėjo ant stogo daug metų, paviršius gali būti toks sausas, kad jis įgers
tik labai mažą dalį skystos medžiagos. Nevaikščiokite per malksnas. Remontuodami
stogą, padėkite ant jo dvi kopėčias, o ant jų lentą, kuria galėsite vaikščioti. Ant stogo
taip pat galite sudėti plokštes. Po stogo kraigu galima padėti cinko juostą, kuri išsikišusi
virš stogo kokius 5 cm. Nuo cinko bėgantis vanduo neleis ant stogo augti samanoms.
Kai kuriuose regionuose buvo įprasta malksnas dažyti geležies sulfatu. Jo taip pat buvo
įmaišoma į vandenį, kuriame buvo verdami kubeliai, gaminant malksnas.



Stogo dengimo malksnomis darbai Marem
Nordre (Atros regionas). Čia stogas dengiamas
obliuotomis malksnomis.
Hanso Marumsrudo nuotrauka.
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Dažniausiai vartojami detalių, susijusių su stogo
dengimu malksnomis, pavadinimai.

Šių patarimų pagrindas – pagrindiniai saugomų pastatų priežiūros
principai.
Svarbiausia yra:
– Stengtis išsaugoti visas pastato
dalis. Būtina kuo mažiau keisti prižiūrimą ir remontuojamą pastatą.
– Geriau yra ne remontuoti, o prižiūrėti ir geriau jau remontuoti,
nei keisti.
– Tiek remontuojant, tiek prižiūrint
būtina naudoti tradicines medžiagas.
– Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat, kiek
ir matomos (paviršiai).
– Jeigu jau nuspręsta keisti, tai geriau ką nors pridėti, nei pašalinti
originalias, senas dalis. Geriausias statybos istorijos „archyvas“
yra pats pastatas.
– Dažnai svarbu išlaikyti senus perstatymus ir pastato keitimus. Jie
gali papasakoti pastato istoriją
keičiantis stiliams ir pastato paskirčiai.
Kadangi visi seni pastatai yra skirtingi, kai kurie čia duodami patarimai
yra bendro pobūdžio. Kiekvienu atskiru atveju darbai turi būti atliekami
atsižvelgiant į konkretų pastatą. Svarbiausią informaciją apie priežiūros
metodus ir kaip naudoti medžiagas
jums suteiks ne šis straipsnis, o pats
pastatas ir tradicinės vietos statybos
technologijos.

STOGO BRIAUNOS: SUJUNGIMAI
TARP SKIRTINGŲ DANGOS
PAVIRŠIŲ
STOGO APAČIA: LENTOS
PO STOGO DANGA (STOGO
APAČIA)

Remontas
Beveik visada atlikdami remonto ar restauracijos darbus savininkai turėtų kreiptis
į specialistus ir paprašyti patarimų, kaip remontuoti arba tiesiog atlikti darbus. Valstybės antikvaro institucijos arba savivaldybės paveldo specialistai gali padėti surasti
tokių specialistų. Pagrindinė taisyklė tokia – darbas turi būti atliekamas naudojant tos
pačios kokybės medžiagas, kurios buvo naudojamos anksčiau, tiek kai kalbama apie
medienos šerdį, tiek apie metines rieves. Naudojami įrankiai turi palikti ant medienos
tas pačias žymes kaip ir originalūs.
Pastaba
Lietuvoje tyrimo, remonto, konservavimo ir restauravimo darbus atlikti arba vadovauti
tokiems darbams turi teisę Kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuotas specialistas
(Žin., 2005, Nr. 60-2157).

Pirmiausia reikia apsaugoti stogą, kad jis nesuskilinėtų po jį vaikštant. Jeigu malksnos suskilo ir stogas varva, sugadintas malksnas reikia pakeisti. Malksnos nuimamos
plona geležine maždaug 60 cm dydžio geležine plokštele. Pakiškite plokštelę po vinies, kuria prikalta malksna, galvute ir kalkite plokštelę į viršų, kol vinis išlįs. Tuomet
atsargiai ištraukite malksną. Nauja malksna įkišama į vietą, o vinis kalama į grebėstą
žemiau tos vietos, kur buvo anksčiau ir šiek tiek po viršuje esančios malksnos kraštu.
Keičiant didesnius malksnų plotus, pirma eilė išimama taip, kaip ką tik aprašėme, o
antroji – plaktuku. Tada pirmiausia sudedama apatinė naujų malksnų eilė, o viršutinė
prikalama taip, kaip minėta pirmiau. Kalamos 17 x 52 mm malksnų vinys, o jeigu
tokių sunku gauti, galima kalti 22 x 50 mm žvilgančias vinis. Tikėtina, kad keičiamos
malksnos gulės įžambiai.
Iš principo visos suskilusios, įtrūkusios, palaidos ir netinkamos malksnos turi būti
nedelsiant pataisytos. Tačiau kadangi kartais taisant jų sulaužoma ir suskaldoma daugiau, prorečiais galima palaukti tol, kol prireiks pakeisti didesnius plotus arba kol stogas
ims varvėti. Be to, prieš imantis remonto reiktų įvertinti, kiek laiko stogas dar gali būti
naudojamas. Jeigu po malksnomis yra žemių sluoksnis, stogą reikia taisyti vos tik aptikus požymių, kad jis gali imti varvėti.

Prevencinės priemonės
Medžiai, augantys šalia namo, ar tai būtų lapuočiai, ar spygliuočiai, kenkia malksnoms.
Spygliai ir lapai nukrenta ant stogo ir palaiko drėgmę. Be to, tada greičiau auga samanos. Būtina kasmet nuo stogo nušluoti spyglius ir lapus. Lengviausia jį nušluoti tada, kai
jis sausas, tada lengviau pašalinti drėgnas samanas ir kerpes. Išpjaukite per arti namo
augančius medžius, tik pirmiausia įvertinkite, ar nesugadinsite bendro vaizdo tarp statinių ir gamtos.

Literatūra
Godal, J. Tre til tekking og kleding (Mediena stogui dengti ir apkalti), Landbruksforlaget, 1994.
Gjersten, K. J.: „Sponklyving og sponkleding“ (Malksnų pjovimas ir suleidimas). Årbok for Nordmøe, 1988.
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Čerpių esama įvairių: plokščių, su viena banga, su dviem bangom, su užkaitu arba be
jo, glazūruotų arba neglazūruotų, raudonų arba juodų. Dažniausiai naudojamos raudonos čerpės be užkaito. Čerpių stogas labai svarbus kuriant bendrą pastato ir aplinkos vaizdą – ne veltui sakoma, kad stogas yra penktasis namo fasadas. Senų čerpių
danga yra gražus ir gyvas paviršius, kurį naujesnės dangos medžiagos labiau ar mažiau
sėkmingai mėgina kopijuoti. Deja, čerpės Norvegijoje nebegaminamos. Importuoti
čerpes yra daug brangiau nei daugumą kitų dangų. Todėl seni čerpių stogai turi ne tik
istorinę ir estetinę, bet ir ekonominę vertę.

Dangos pažeidimai ir jų priežastys
Dažniausiai čerpės įskyla, kai iškrypsta dėl vėjo arba sniego poveikio. Dar čerpės sueižėja dėl šalčio arba druskų poveikio. Ant senesnių stogų gali būti nusidėvėję po čerpėmis
ties tvirtinimo mazgu esantys grebėstai. Čerpės ties briaunomis tarp dviejų susijungiančių paviršių taip pat yra labiau linkusios iškrypti. Drėgmė ir puvinys didžiausią žalą
padaro stogo pagrindui: stogo apačioje arba ties skersiniais, taip pat ties briaunomis,
kaminais ir prie kraštinės stogo gegnės. To priežastys gali būti apledėjimas, prastai apkalta skarda ir pan. Ties šonine stogo gegne kaupiasi daugiausiai vandens, taip pat čia
patenka labai daug kritulių.

Prevencinės priemonės
Svarbu kruopščiai ne mažiau kaip porą kartų per metus (pavasarį ir rudenį) apžiūrėti
stogus. Iškrypusios čerpės sudedamos į vietą, o suskilusios ir su sugadintomis tvirtinimo detalėmis pakeičiamos naujomis. Daugiausiai vandens susikaupia stogo apačioje
ir čia sugadintas stogas turi būti nedelsiant pataisytas.
Būtina nuvalyti samanomis apaugusias čerpes. Samanos palaiko drėgmę, todėl kyla pavojus, kad danga bus trumpiau naudojama. Samanas nugrandykite plieniniu šepečiu. Nenaudokite aukšto slėgio vandens purškiklio, nes vanduo lengvai pateks po stogo danga, o
ant skalūno liks negražių dėmių. Nėra prasmės apdoroti čerpių cheminėmis priemonėmis,
naikinančiomis samanas, kerpes arba dumblius. Tokie chemikalai veikia trumpai. Tačiau vario, švino arba cinko juosta išilgai stogo kraigo, bet šiek tiek žemiau ant stogo paviršiaus gali
pristabdyti jų augimą. Per tokią juostą tekantis lietaus vanduo apiplauna metalą ir paskirsto
jo daleles žemiau ant stogo, o metalo druskos pristabdo augalų augimą.
Samanos ir kerpės geriausiai auga
šešėlinėje stogo pusėje, rytų ir šiaurės
pusėse arba po medžiais. Dėl stogo priežiūros medžius geriausia būtų retinti arba
neleisti jiems augti virš stogo, kad ant jo
neprikristų per daug šakų ir lapų. Genint
medžius reikia atsižvelgti į tai, ar toks genėjimas nepakenks medžių, pastatų ir
kraštovaizdžio visumai.
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STOGO BRIAUNOS: SUJUNGIMAI TARP
SKIRTINGŲ DANGOS PAVIRŠIŲ
STOGO APAČIA: LENTOS
PO STOGO DANGA
(STOGO APAČIA)

Remontas
Čerpių keitimas.
Gali būti sudėtinga gauti čerpių. Norvegijoje Valstybės antikvaro institucijos arba savivaldybės paveldo specialistai gali padėti paieškoti naujų čerpių importuotojo (pardavėjo). Galima pamėginti gauti naudotų čerpių. Padėvėtos čerpės turi būti to paties
dydžio ir banguotumo kaip esamos. Jeigu padėvėtos čerpės savo dydžiu ir forma gerokai skiriasi nuo esamų, galima jomis pakeisti didesnį plotą, t. y. visą vieną stogo paviršių
arba paviršiaus dalis, o nuo tos vietos nuimtas originalias čerpes išrūšiuoti ir panaudoti
keičiant suskilusias kitos stogo dalies čerpes.
Naujos čerpės dažnai yra ryškios raudonai oranžinės spalvos ir labai skiriasi nuo
senųjų. Paprastai patariama kontrastą tarp senų ir naujų čerpių sumažinti panardinant
arba ištepant naująsias panaudota alyva. Tačiau dėl bendrų gamtos apsaugos nuostatų Valstybės antikvaro institucija rekomenduoja kantriai palaukti. Po poros metų naujos
čerpės natūraliai nusidėvės ir taps panašios į senąsias, neprireiks naudotos alyvos. Atkreipkite dėmesį, kad naujųjų čerpių kokybė, palyginti su senosiomis, yra labai tolygi.
Dėl to stogas su pramoniniu būdu gamintomis čerpėmis niekada neduos tokio gražaus spalvų žaismo kaip stogas, ant kurio čerpės sudėtos rankomis.

Čerpių tvirtinimas
Šiais laikais čerpes įprasta tvirtinti specialiais spaustukais arba prikalti jas vinimis prie
pagrindo. Senos čerpės paprastai nėra pritvirtintos, nebent tai būtų labai mažas arba
status stogelis, arba jeigu pastatas yra labai pažeidžiamas. Jeigu danga anksčiau laikėsi gerai, keičiant atskiras čerpes arba visą stogo dangą, čerpių tvirtinti nereikia. Jeigu
kasmet reikia padėti į vietą labai daug išsikreivinusių čerpių, tuomet reikia pasvarstyti, ar nepritvirtinus čerpių pačiose pažeidžiamiausiose stogo vietose, t. y. prie šoninės
gegnės, stogo kraigo, keteros ir jungčių. Čerpėje skylė išgręžiama keramikai ir stiklui
gręžti skirtu grąžtu. Skylė turi būti šiek tiek per didelė viniai, kuri įkalama į pagrindą.
Spaustukai, kuriais šiuo metu prekiaujama, paprastai yra pritaikyti naujo tipo čerpėms
ir juos sunku panaudoti senoms čerpėms, kurių storis dažnai skiriasi, tvirtinti. Patyręs
skardininkas moka padaryti spaustukus ir senoms čerpėms.

Perdengimas
Jeigu reikia perdengti visą stogą, reikia būtinai dengti tokiomis pačiomis čerpėmis.
Naudotinos čerpės išrūšiuojamos ir sudedamos atgal, o kur reikia įdedamos padėvėtos
arba naujos. Keičiant stogo dangą, būtina patikrinti apatinę stogo dalį ir prireikus ją ir
konstrukcijos detales paremontuoti. Netiesinkite stogo – seni namai „nebijo“ stogo nelygumų. Apžiūrėkite ir paremontuokite apačią, sąramas, atramas bei sujungimo vietas
ir išsiaiškinkite, kokio jis tipo.
Bituminę dangą galima naudoti tik tada, kai palėpė gerai vėdinama, o namo vidus
ypač jautrus drėgmei. Bituminė danga nepraleidžia oro. Dėl šios priežasties temperatūra ir drėgnumas palėpėje gali padidėti, o tai savo ruožtu padidės tikimybė, kad įsimes
puvinys ir įsiveis vabzdžių. Bituminė danga turi būti tokios geros kokybės, kad atliekant statybos darbus ir atsargiai vaikštant neplyštų. Bitumine danga uždengtas stogas
paaukštėja 3–4 cm, todėl reikia patikrinti, kokį poveikį turės vėjalentėms ir jungtims
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Atkreipkite dėmesį, kad stogo detalės būtų
pritaikytos prie namo, o ne atvirkščiai.
Pavyzdžiui, šiuo atveju per daug dominuoja
skarda. Būtų buvę geriau pakelti skardą taip,
kad ji būtų vienoje linijoje su čerpėmis.
Haraldo Ibenholto (Valstybės antikvaro
institucija) nuotrauka.



su kitomis statinio dalimis. Senesniuose pastatuose po čerpėmis dažnai būna beržo
žievių, pjuvenų, skiedrų arba velėnos sluoksnių. Tokiu atveju keičiant dangą jie turi būti
išlaikyti kaip istoriniai, tradiciniai elementai.
Grebėstai turi būti iš neimpregnuotos medienos. Jie naudojami gana ilgai, o keisdami stogo dangą patys įsitikinsite, kad jie patvarūs. Kaip jau buvo minėta anksčiau, čerpė
„išdilina“ grebėstą tvirtinimo taške. Tankiai suaugusi mediena atlaiko tokį dėvėjimąsi
daug geriau nei atsitiktinai paimta aukštu slėgiu impregnuota mediena. Aukštu slėgiu
impregnuotos medžiagos yra nuodingos, jų negalima nei deginti, nei dėti į kompostą,
o kitą kartą keičiant stogo dangą, jos klasifikuojamos kaip specialios atliekos.
Vėjalentės yra svarbios namo išvaizdai. Jas reikia stengtis išlaikyti. Keistinas dalis būtina kruopščiai nukopijuoti. Jeigu jų forma ypatinga, derėtų paimti keletą pavyzdžių ir
juos sužymėti, kad jie būtų ne tik kaip ankstesnio vėjalenčių pavidalo dokumentai, bet
ir kaip šablonas keičiant juos kitą kartą. Ant vėjalenčių esančių stogo tiltelių nereikia
apkalti skarda. Tiek vėjalentėms, tiek stogo tilteliams turi būti naudojama kuo geresnė
mediena. Geriausia, kad ji būtų standi ir iš pušies šerdies. Be rimto pagrindo nederėtų
naudoti aukštu slėgiu impregnuotų medžiagų.
Stogo detalės taip pat turi būti tokios, kokios buvo naudotos anksčiau, arba iš tradiciškai naudojamų medžiagų (cinko, švino, vario arba galvanizuoto plieno). Šį darbą
turi atlikti skardininkai. Stogo detalės gali būti arba visiškai neapdorotos, arba dažytos.
Pajūryje stogo detales būtina dažyti, nes druska ypač kenkia cinkui. Prieš nudažant
stogo detales aliejiniais dažais, tiek nuo cinko, tiek nuo galvanizuoto plieno turi būti
pašalinti riebalai ir jis turi būti ėsdinamas.
Negalima naudoti iš anksto išlankstytų ir plastiku dažytų plieninių stogo detalių. Jos
pagamintos standartiniams namams ir jas sunku pritaikyti seniems, nestandartiniams
namams, kurių standartizuoti neketinama. Plastikinių dažų struktūra gerokai skiriasi
nuo įprastų tradicinių dažų. Tokie dažai sensta kitaip ir atrodo ne taip natūraliai, be to,
jų neįmanoma prižiūrėti.
Renkantis stogo detales, reikia atsižvelgti į galvaninės korozijos riziką. Taurusis metalas neturi kontaktuoti su netauriuoju metalu arba vanduo nuo jo negali tekėti ant
netauriojo metalo. Metalų seka būtų tokia: varis, švinas, geležis, cinkas ir aliuminis, iš
kurių varis yra tauriausias, o aliuminis – netauriausias. Ypač nepriimtinas vario ir aliuminio derinys. Taip pat nepamirškite ir metalo, kuris naudojamas žaibolaidžiams.


Dažniausiai rinkoje pasitaikantys čerpių tipai.
Kairėje yra įprastinė vienos bangos čerpė be
užkaito, toliau – dviejų bangų su užkaitu, kuri
Norvegijoje nėra tradiciškai naudojama. Trečio
tipo čerpė yra plokščia ir įrišama. Taip pat buvo
naudojamos ir plokščios čerpės. Jos klojamos
paprastai, be įrišimo.
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SIAUROS ČERPĖS

PLAČIOS ČERPĖS

NORMALIOS ČERPĖS

ILGOS
ČERPĖS

NORMALIOS
ČERPĖS


Šių patarimų pagrindas – pagrindiniai saugomų pastatų priežiūros
principai.
Svarbiausia yra:
– Stengtis išsaugoti visas pastato
dalis. Būtina kuo mažiau keisti
prižiūrimą ir remontuojamą pastatą.
– Geriau yra ne remontuoti, o prižiūrėti ir geriau jau remontuoti, nei
keisti.
– Tiek remontuojant, tiek prižiūrint
būtina naudoti tradicines medžiagas.
– Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat kiek
ir matomos (paviršiai).
– Jeigu jau nuspręsta keisti, tai geriau ką nors pridėti, nei pašalinti
originalias, senas dalis. Geriausias statybos istorijos „archyvas“
yra pats pastatas.
– Dažnai svarbu išlaikyti senus perstatymus ir pastato keitimus. Jie
gali papasakoti pastato istoriją
keičiantis stiliams ir pastato paskirčiai.

Perdengiant stogą ne visada galima gauti „naujų“ senųjų čerpių, kurios panašios į originalias.
Gaunamos čerpės gali būti skirtingo ilgio ir pločio. Pirmiausia čerpes reikia išrūšiuoti. Stogo paviršių
galima padalinti taip, kaip parodyta schemoje. Jeigu skiriasi čerpių ilgis, stogo paviršių galima
paskirstyti ta pačia kryptimi, o jeigu skiriasi plotis, čerpes galima sudėti plotuose, einančiuose nuo
lietvamzdžio iki kraigo. Toks problemos sprendimo būdas reikalauja gerai suplanuoti, atsižvelgiant į
tai, kiek ir kokio tipo čerpių turima. Čerpes reiktų gerai pritaikyti vieną prie kitos, kad paskui nereiktų
keisti iš vietos išsinėrusios čerpės, kurią gali nupūsti vėjas arba nusinešti sniegas.

Prieš perdengiant stogą arba prieš atliekant didesnius stogo dangos keitimo darbus saugotinuose ir vertinguose pastatuose, pirmiausia reikia gauti
savivaldybės kultūros paveldo administratoriaus sutikimą.
Pastaba
Lietuvoje kultūros paveldo statinių didesniems stogo dangos keitimo (remonto) darbams
arba viso stogo perdengimui (remontui) turi būti gautas Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas objektas, leidimas arba savivaldybės paveldosaugos padalinio leidimas, kai objektas
saugomas savivaldybės (Žin., 2005., Nr. 57-1966).

Literatūra
Drange T., H. O. Aanensen, J. Brænne: Gamle trehus (Seni mediniai namai), Oslo, 1993.
Fortidsminneforeningen: Gode råd om tak på eldre hus (Naudingi patarimai apie senų namų stogus), Oslo, 1990.
Thurell S.: „Vård av Tråhus“ (Medinių namų priežiūra), Natur och Kultur 1993.
Norges byggforskningsinstitutt: Byggforskserien (Statybos mokslinių tyrinėjimų serija).

Kadangi visi seni pastatai yra skirtingi, kai kurie čia duodami patarimai
yra bendro pobūdžio. Kiekvienu atskiru atveju darbai turi būti atliekami
atsižvelgiant į konkretų pastatą. Svarbiausią informaciją apie priežiūros
metodus ir kaip naudoti medžiagas
jums suteiks ne šis straipsnis, o pats
pastatas ir tradicinės vietos statybos
technologijos.
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4.

Bendros pastabos
Skalūno stogo dangų esama įvairių, pradedant stogais, dengtais dideliais, nevienodais
lakštais, ir baigiant dengtais plonais keturkampiais arba kitokios formos lakštais. Skalūnas yra graži ir labai patvari medžiaga. Kai skalūnas geros kokybės, stogas gali laikyti
kelis šimtus metų. Dideli skalūno lakštai nuo seno, o iš esmės ir dabar, tvirtinami mediniais kaiščiais, o mažesni išpjauti skalūno lakštai paprastai kalami ant grebėstų.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Dangos pažeidimai ir jų priežastys
Įprastas dangos pažeidimas yra tas, kad ėmus pūti mediniams kaiščiams, grebėstams
ar stogo lentoms ir ėmus rūdyti vinelėms su plačia galvute, vinims ar spaustuvams, nukrinta skalūno lakšto tvirtinimo detalė, t. y. problema yra ne pats skalūnas, o tvirtinimo
detalės. Atskirus lakštus galima vėl pritvirtinti, tačiau jeigu lakštai krinta nuolat, derėtų
perdengti visą stogą. Kartais skalūno lakštai susidėvi arba suskilinėja. Stogo karkasas,
grebėstai ir stogo lentos dažniausiai pradeda drėkti ir pūti ties latakais, kaminais ir lentjuostėmis. To priežastis gali būti apledėjimas, netinkamos metalinės stogo detalės, netikusi priežiūra ir pan. Ties stogo lentomis teka daugiausiai lietaus vandens, kuris ten ir
kaupiasi.

4.3. Skalūno stogo
dangos priežiūra

Prevencinės priemonės

Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Išleista 1996 m. kovo mėn.
Pakartotinis leidimas 2004 m.

Svarbu kruopščiai ne rečiau kaip porą kartų per metus – pavasarį ir rudenį apžiūrėti
stogus. Nukritę lakštai grąžinami į vietą, o suskilę pakeičiami naujais. Daugiausiai vandens susikaupia stogo apačioje ir čia esantys stogo pažeidimai turi būti nedelsiant panaikinti.
Samanomis apaugusius skalūno lakštus būtina nuvalyti. Samanos palaiko drėgmę
ir gali smarkiai sumažinti dangos eksploatavimo laiką. Samanas nugrandykite plieniniu
šepečiu. Nenaudokite aukšto slėgio vandens purškiklio, nes vanduo lengvai pateks po
stogo danga, o ant skalūno liks negražių dėmių. Nėra prasmės apdoroti akmens lakštus
cheminėmis priemonėmis nuo samanų, kerpių arba dumblių, nes jos trumpai veikia.
Samanos ir kerpės geriausiai auga šešėlinėje stogo pusėje, rytų ir šiaurės pusėse
arba po medžiais. Dėl stogo priežiūros medžius patartina retinti arba neleisti jiems
augti virš stogo, kad ant jo neprikristų per daug šakų ir lapų. Genint medžius reikia
atsižvelgti į tai, ar toks genėjimas nepakenks medžių, pastatų ir landšafto visumai.

Remontas
Akmens lakštų keitimas.
Skalūnas tebegaminamas įvairiuose šalies regionuose. Gaminama jo tik tiek, kad pagal
užsakymą būtų galima gauti įvairių matmenų lakštų ir jais pakeisti senuosius suskilusius lakštus. Taip pat įmanoma gauti jau panaudotų akmens lakštų.


Itin retai pamatysi stogus, kurių
visas plotas padengtas skalūnu,
kaip antai Lomo gyvenvietėje
esantis ūkis, kuris vadinasi
Uppigard Sulheim. Pažvelgę į
šią nuotrauką suprasime, kad
stogas tikrai yra „penktasis
namo fasadas“.
Jirio Havrano nuotrauka.
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JUNGTIS TARP
KAMINO IR
STOGO YRA
LABAI JAUTRI
VIETA

STOGO LENTA:
STOGO
KRAŠTAS PALEI
ILGĄJĮ FASADĄ
VĖJALENTĖ
STOGO
TILTELIAI

STOGLATAKIAI: LINIJOS
TARP DANGOS PLOKŠČIŲ
STOGO APAČIA:
LENTOS PO STOGO
DANGA (STOGO
APAČIA)


Stogo detalių, kurias būtina
nuolat tikrinti, sąrašas.

Pirmiausia naudokite tam regionui būdingą skalūną. Svarbu, kad būtų saugomos
vietos tradicijos, taip pat skalūno apdorojimo metodai.

Atskirų skalūno plokščių keitimas
Prisiminkite, jog skalūnas nėra atsparus spaudimui. Dirbdami ant stogo, paguldykite
kopėčias, kad svoris tolygiai pasiskirstytų.
Naujas skalūno lakštas įdedamas taip: vinis, suėmus jos galvutę, ištraukiama nedidelėmis maždaug 60 cm replėmis. Akmens lakštas nuimamas. Naujo akmens lakšto
viduryje išgręžiama skylė. Naujas lakštas įdedamas ir prikalamas prie stogo pagrindo
tomis pačiomis tvirtinimo detalėmis, kurios buvo naudojamos pirmiau (vinelėms su
plačia galvute, veržtukais ar pan.). Vinies galvutė užglaistoma arba užsandarinama švino juostele. Taip pat galima skalūno lakštą prikalti tiesiai prie grebėsto taip, kad vinies
nesimatytų, tačiau tai padaryti daug sudėtingiau ir reikia kviestis specialistą. Jeigu įmanoma, naudokite vietinius tvirtinimo metodus, kaip antai rišimą arba spaustukus.
Jeigu skalūno lakštas pritvirtintas kaiščiais, naudokite juos ir toliau. Išsiaiškinkite, kokia yra tradicija: kadagys, pušies šerdis ar kitokia puvimui atspari mediena.

Perdengimas

Prieš pradedant darbus, didesni
stogo dangos keitimo darbai arba
saugotinų namų stogų perdengimas
turi būti suderintas su vietos savivaldybės atstovais.

Pastaba
Lietuvoje didesni stogo dangos keitimo
darbai arba saugotinų namų stogų perdengimas turi būti suderintas su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos teritoriniu padaliniu, kurio
prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas
statinys, arba su savivaldybės paveldosaugos padaliniu, kai statinys saugomas
savivaldybės (Žin., 2007, Nr. 70-2782).

Jeigu reikia perdengti visą stogą, dengti reikia būtinai tokiu pačiu skalūnu. Dengimas
skalūno lakštais yra brangus, tačiau per ilgą laiką tikrai sutaupysite. Seni skalūno lakštai
išrūšiuojami, suskilę išmetami, o vietoj jų pridedami nauji – tų pačių matmenų ir to
paties atspalvio. Keičiant stogo dangą būtina patikrinti apatinę stogo dalį ir, jeigu reikia,
paremontuoti konstrukcijos detales. Apžiūrėkite apatinę stogo dalį, sąramas, atramas
bei sujungimo vietas ir išsiaiškinkite, kokio jis tipo. Skalūno dangos stogas yra toks sandarus, kad po juo nereikia kloti bituminės dangos. Kai kuriuose pastatuose po skalūno
danga gali būti senesni apatiniai stogo sluoksniai iš beržo žievės arba pjuvenų, skiedrų
arba velėnos. Tokiu atveju keičiant dangą jie turi būti išlaikyti kaip istoriniai, tradiciniai
elementai.
Grebėstai turi būti iš neimpregnuotos medienos. Jų eksploatavimo amžius gana
ilgas, o keisdami stogo dangą patys įsitikinsite, kad jie patvarūs. Naudojant aukštą slėgį,
impregnuotos medžiagos yra nuodingos, jų negalima nei deginti, nei dėti į kompostą,
o kitą sykį keičiant stogo dangą, jos klasifikuojamos kaip specialios atliekos.
Vėjalentės yra svarbios namo išvaizdai. Jas reikia kiek įmanoma išlaikyti. Dalis, kurias reikia keisti, būtina kruopščiai nukopijuoti. Jeigu jų forma ypatinga, derėtų paimti
keletą pavyzdžių ir juos sužymėti, kad jie tarnautų kaip ankstesnio vėjalenčių pavidalo
dokumentacija, taip pat būtų šablonas keičiant juos kitą kartą. Jeigu ant vėjalenčių yra
stogo tiltelių, jų nereikia apkalti skarda. Pasirūpinkite, kad tiek vėjalentėms, tiek stogo tilteliams būtų naudojama kuo geresnė mediena. Geriausia, kad ji būtų standi ir iš
pušies šerdies. Naudojant aukštą slėgį, be rimto pagrindo nepatartina naudoti impregnuotų medžiagų.
Stogo detalės taip pat turi būti tokios, kokios buvo naudotos anksčiau, arba iš „tradicinių“ medžiagų, tokių kaip cinkas, švinas, varis arba galvanizuotas plienas. Šį darbą
turi atlikti skardininkai. Stogo detalės gali būti arba visiškai neapdorotos, arba dažytos.
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Skalūno stogo dangos keitimas.
Håkon Wester/Øyvind Johansen

Šių patarimų pagrindas – pagrindiniai saugomų pastatų priežiūros principai.
Svarbiausia yra:
Kiek įmanoma reikia išsaugoti visas pastato dalis. Būtina kuo mažiau
keisti prižiūrimą ir remontuojamą
pastatą.
Geriau ne remontuoti, o prižiūrėti, ir geriau jau remontuoti, nei keisti.
Tiek remontuojant, tiek prižiūrint būtina naudoti tradicines medžiagas.
Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat kiek ir
matomos (paviršiai).
Jeigu jau nuspręsta keisti, tai
geriau ką nors pridėti, nei pašalinti
originalias, senas dalis. Geriausias
statybos istorijos „archyvas“ yra pats
pastatas.
Dažnai svarbu išlaikyti senus perstatymus ir pastato keitimus. Jie gali
papasakoti pastato istoriją keičiantis
stiliams ir pastato paskirčiai.

Pajūryje stogo detales būtina dažyti, nes druska ypač kenkia cinkui. Prieš dažant stogo
detales aliejiniais dažais, tiek nuo cinko, tiek nuo galvanizuoto plieno turi būti pašalinti
riebalai ir jie turi būti ėsdinami.
Negalima naudoti iš anksto išlankstytų ir plastiku dažytų plieninių stogo detalių. Jos
pagamintos standartiniams namams ir jas sunku pritaikyti seniems, nestandartiniams
namams, kurių standartizuoti neketinama. Plastikinių dažų struktūra gerokai skiriasi
nuo įprastų tradicinių dažų. Tokie dažai sensta kitaip ir atrodo ne taip natūraliai, be to,
jų neįmanoma prižiūrėti.
Renkantis stogo detales, reikia atsižvelgti į galvaninės korozijos riziką. „Taurus“ metalas neturi kontaktuoti arba vanduo nuo jo negali tekėti ant „netauraus“ metalo. Metalų seka būtų tokia: varis, švinas, geležis, cinkas ir aliuminis, iš kurių varis yra „tauriausias“,
o aliuminis – „netauriausias“. Vario ir aliuminio derinys yra ypač nepriimtinas. Taip pat
nepamirškite ir metalo, kuris naudojamas žaibolaidžiams.

Literatūra
Drange T. H. O Aanensen, J. Brænne: Gamle trehus (Seni mediniai namai), Oslo, 1993.
Fortidsminneforeningen: Gode råd om tak på eldre hus (Naudingi patarimai apie senų namų stogus), Oslo, 1990.
Thurell S.: „Vård av Tråhus“ (Medinių namų priežiūra), Natur och Kultur 1993.
Norges byggforskningsinstitutt: Byggforskserien (Statybos mokslinių tyrinėjimų serija).
744.105 Utbedring og overlappstekning (Remontas ir dangos keitimas), 2003.

Kadangi visi seni pastatai yra
skirtingi, kai kurie čia duodami patarimai yra bendro pobūdžio. Kiekvienu atskiru atveju darbai turi būti
atliekami atsižvelgiant į konkretų pastatą. Svarbiausią informaciją
apie priežiūros metodus ir kaip naudoti medžiagas jums suteiks ne šis
straipsnis, o pats pastatas ir tradicinės vietos statybos technologijos.
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4.

Bendros pastabos
Senais laikais ant beržo tošies buvo klojamos ne tik skiedros ir malksna, bet ir velėna.
Beržo tošis arba šiuolaikinės ją pakeičiančios medžiagos sulaiko vandenį. Velėna išlaikydavo tošį savo vietoje. Tam buvo naudojama ne tik velėna, bet ir kitos medžiagos.

Dangos pažeidimai ir jų priežastys.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Sendama ir irdama velėna nusmunka nuo grebėstų ir apnuogina beržo tošį. Ji nusmunka ir tada, kai sudrėkusi ir apsunkusi spaudžia ją laikančią siją ties stogo kraigu.
Augaliniai sluoksniai dažniausiai plečiasi. Dėl to prižiūrint stogą labai svarbu juos
naikinti. Kai velėna nusmunka ant grebėstų, reiškia, kad jos sluoksnis toje stogo vietoje
suplonėjo. Dažniausiai taip nutinka naujai uždengus stogą, ypač tose vietose, kur stogo apačia yra labai lygi, arba ten, kur nuolydis ypač status.
Stogas dažniausiai prakiūra tose vietose, kur netinkamai sujungta velėnos danga
arba kur velėna nusmuko kartu su apatiniu sluoksniu.

4.4. Velėninio stogo
priežiūra

Priežiūra

Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro informacinę medžiagą
apie kultūros paveldą. Šį darbą ekonomiškai
parėmė „American Express“ filantropų fondas.
Išleista 1996 m. kovo mėn.

AMERICAN
EXPRESS

Remontas
Labai sunku nustatyti vandenį praleidžiančias vietas, nes jis paprastai teka ilgą laiką, kol
prasiskverbia į pastato vidų ir ima matytis.
Nustačius vietą, pro kurią sunkiasi vanduo, velėnos gabalus (1–2 m²) reikia nuimti iki
pat viršutinio stogo sluoksnio. Jeigu, juos nuėmus, konstatuojama, kad vandens pratekėjo ir stogo danga buvo sugadinta, apatinis sluoksnis remontuojamas ir padengiamas
itin geros kokybės medžiagomis. Be to, sutvarkomas vandens nuotėkis. Prireikus atlikti
didelį remontą, patartina kreiptis į patyrusį meistrą. Taip pat, jeigu reikia, rekomenduotina suremontuoti sugadintas apatines stogo konstrukcijas.

Velėną laikanti sija

AMERICAN EXPRESS „FILANTROPŲ FONDAS“.

Nuo senų laikų stogai apklojami velėna.
Nuotrauka padaryta Žemutiniame Mo
Raulande, Telemarke. Arve Kjersheimo
(Valstybės antikvaro institucija) nuotrauka.

Kai velėna nusmunka, tarpus reikia užkloti nauja šakninga velėna. Ją patartina kloti
dviem sluoksniais. Pirmas sluoksnis klojamas šaknimis į viršų, o antras – šaknimis į apačią. Skersai stogo kraigo klojami itin ilgi velėnos gabalai. Klojant du sluoksnius, velėnos
gabalai sujungiami taip, kad būtų kuo mažiau „durstymų“. Rekomenduojama pirmus
3–4 metus kasmet uždangstyti velėnoje atsiradusius tarpus, o vėliau juos reguliariai
uždangstyti kas 3–5 metus (priklauso nuo vietos klimato ir vėjo krypties bei stogo padėties).

Kai velėną laikanti sija ima pūti arba susilpnėja, reikia ją pakeisti. Naudokite natūraliu
būdu impregnuotą medieną. Sijos forma ir tvirtinimai turi būti pagaminti laikantis senų
vietos tradicijų.
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JUNGTIS TARP
KAMINO IR
STOGO YRA LABAI
PAŽEIDŽIAMA VIETA

VELĖNĄ LAIKANTI SIJA
VĖJALENTĖ
STOGO TILTELIAI

STOGO APAČIA –
LENTOS PO STOGO
DANGA (STOGO APAČIA)

Schema:

Svarbiausios velėna dengiamo stogo
detalės.

Šių patarimų pagrindas – pagrindiniai saugomų pastatų priežiūros principai.
Svarbiausia:
– Kiek įmanoma reikia išsaugoti visas pastato dalis. Būtina kuo mažiau keisti prižiūrimą ir remontuojamą pastatą.
– Geriau ne remontuoti, o prižiūrėti, geriau remontuoti, o ne keisti.
Tiek remontuojant, tiek prižiūrint
būtina naudoti tradicines medžiagas.
– Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat, kiek
ir matomos (paviršiai).
– Jeigu jau nuspręsta keisti, tai geriau ką nors pridėti, nei pašalinti
originalias, senas dalis. Geriausias statybos istorijos „archyvas“
yra pats pastatas.
– Dažnai svarbu išlaikyti seniai perstatytas ir pakeistas pastato dalis.
Jie, keičiantis stiliams ir pastato
paskirčiai, gali papasakoti pastato istoriją.
Kadangi visi seni pastatai yra skirtingi, kai kurie čia pateikiami patarimai yra bendro pobūdžio. Kiekvienu
atskiru atveju darbai turi būti atliekami, atsižvelgiant į konkretų pastatą.
Svarbiausią informaciją apie priežiūros metodus ir kaip naudoti medžiagas jums suteiks ne šis straipsnis, o
pats pastatas ir tradicinės vietos statybos technologijos.

Remontuojant arba keičiant velėną laikančią siją, velėna paprastai dar labiau pasmunka. Kai stogas status, o jo apačios paviršius labai glotnus, kyla pavojus, kad velėna
visai nuslinks nuo stogo. Velėna ant stogo geriausiai laikosi tada, kai oras yra sausas.
Kad ji nenusmuktų, galima laikinai įdėti „pagalbinę siją“, kuri remonto metu išlaikys velėną savo vietoje. Jeigu visas stogas gerai matomas ir nėra jokio pavojaus, kad velėna
nuslinks, ją, susuktą į velėnos ritinį, galima padėti šiek tiek aukščiau ant stogo arba ant
tvirto stelažo. Pirmiausia pašalinamas maždaug 0,5 m pločio velėnos gabalas ir pakeičiama sija. Stogo apačia ir grebėstai remontuojami ir sudedami taip, kaip buvo, arba
laikantis senos vietos tradicijos. Paskui užklojama nauja šakninga velėna. Senoji velėna
naudojama ten, kur reikia. Remontuojant velėną reikia rūpestingai suvynioti ir supakuoti, kad ji nenusmuktų nuo stogo.

Pagalbinė sija
Kai kuriuose regionuose tradiciškai naudojama papildoma sija arba lenta, kuri apsaugo velėną laikančiąją siją ir yra jos „viršutinis sluoksnis“. Reikia nuolatos tikrinti velėną
laikančią siją, kad ji kuo ilgiau laikytųsi. Kai kuriose šalies vietose tarp velėną laikančios
sijos ir pagalbinės sijos buvo naudojami jas atskiriantys kaiščiai. Remontuodami visada
laikykitės senų vietos tradicijų.

Augalai (žolė)
Augindami stogui skirtą velėną, stenkitės nesėti „svetimų“ žolės rūšių. Būkite kantrūs
ir laukite, kol užaugs vietiniai augalai. Velėną išsipjaukite vietoje, atsižvelgdami į senas
tradicijas ir kokybės veiksnius.

Prevencinės priemonės
Svarbu kruopščiai kasmet – pavasarį ir rudenį – apžiūrėti stogus. Kai sąlygos tinkamos,
stogą galima apžvelgti nuo kalniuko su žiūronais. Kas 3–4 metus patartina patikrinti
itin pažeidžiamas vietas (stogo kraigą, grebėstus, skersinius, vėjalentes, jungtis tarp kamino ir stogo bei galimas vėdinimo angas).
Prieš lipdami ant stogo ką nors patikrinti, išraukite krūmus, medžius ir kitus stambius augalus, kad jų šaknys nesugadintų stogo apačios ir jo konstrukcijų.
Didesni medžiai arba kiti stambūs augalai, augantys prie pat pastato, kurio stogas
užklotas velėna, prižiūrimi ir genimi tradiciškai, kad jų per daug nepriaugtų arba nekauptų drėgmės.
Smarkiai lyjant retkarčiais patikrinkite, ar stogas nekiauras. Ieškokite dėl drėgmės
atsiradusių dėmių ir patamsėjimų tiek palėpėse, tiek ant lubų ties grebėstais ir kraigu.
Ypač atidžiai apžiūrėkite skersinius ir stogo jungtis.
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Bendrai
Lietvamzdžiai ir latakai naudojami jau kelis šimtmečius, tačiau ant paprastų namų jie
pradėti naudoti tik pastarąjį šimtmetį. Vyrauja labai stipri tradicija, tiek kalbant apie medžiagų naudojimą, tiek apie jų formą.
Kai latakai ir stogo detalės yra netikę, drėgmė paprastai ima kauptis kokioje nors
pastato vietoje ir dėl to pastatas ima greitai pūti. Prastas lietvamzdis yra blogiau nei
jokio lietvamzdžio. Reikia gerai pamąstyti, kur nutekės iš lietvamzdžio tekantis vanduo,
nes jis gali smarkiai taškyti sienas.
Ir šiuo metu ant mažų namų ir ūkinių pastatų lietvamzdžiai paprastai nemontuojami.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Medžiagos

Lietvamzdžiai montuojami iš galvanizuoto plieno, cinko, vario, aliuminio arba medžio.
Jie tvirtinami metaliniais kabliais. Rinkoje taip pat galima rasti plastikinių ir plastikinių
plienu dengtų lietvamzdžių.
Stogo detales šiais laikais galima įsigyti jau paruoštas iš plastiku nulakuoto plieno.
Tradiciškai detalėms naudojami tokie metalai kaip švinas, cinkas arba varis ir būtent
juos reikėtų naudoti ant senovinių pastatų. Šios medžiagos lengvai lankstomos, todėl jas galima pritaikyti kiekvienam pastatui. Stogo detalės gali būti dažytos arba
nedažytos.

4.5. Latakai ir stogo
detalės

Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Straipsnį parengė Jens Treider.
Išleista 1996 m. rugpjūtį.
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Ant saugotinų paveldo objektų reikėtų nemontuoti plastikinių lietvamzdžių ir plastiku dažytų plieninių lietvamzdžių. Šios medžiagos paprastai yra pagaminti elementai
ir naudojami ant standartinių pastatų. Jie nepaslankūs ir sunkiai pritaikomi. Sendamas
plastikas prastai atrodo ir jo neįmanoma prižiūrėti.

Pažeidimai ir jų priežastys

Įprasta, kad kai ant stogo ima tirpti sniegas, lietvamzdžiuose ir latakuose sproginėja
ledas. Ištirpęs vanduo teka po sniegu ir užšąla prie gegnių, lietvamzdžiuose, latakuose
ir juos susprogdina į gabalus. Kai saulė sušildo kai kurias stogo vietas, o lietvamzdžiai
ir latakai yra šešėlyje, arba kai per namą eina karšto oro srovė, o tarp šiltos erdvės ir
stogo yra nepakankama ventiliacija, sniegas ima tirpti vienoje stogo vietoje ir šiek tiek
patekėjęs žemyn užšąla.
Reikėtų kreiptis pagalbos į profesionalus ir išsiaiškinti, kaip atšaldyti šiltą stogą. Stogo plokštumą galima „atšaldyti“ geriau izoliuojant šiltą oro srautą arba šiek tiek kilstelint
stogą, kad tarp stogo dangos ir apatinės stogo dalies atsirastų oro tarpas. Ši priemonė
yra sudėtinga ir gali pakeisti pastato proporcijas, t. y. stogas sustorės. Tai ypač gerai
matyti ties stogo kraigu ir pakraščiu.
Ledas gali sprogti ir tada, kai lietvamzdžiai nutiesiami iki nuokalnės. Tokius lietvamzdžius sunku kontroliuoti ir paprastai jie būna užšalę ir žiemą, ir pavasarį. Kai sniegas ant
stogo nutirpsta, nuokalnėje laikosi keli laipsniai šalčio. Naudokite lietvamzdžius, kuriais
vanduo nuteka iki lygios vietos.


Naujus lietvamzdžius ir cinkuotos skardos
latakus skardininkas gali specialiai pagaminti
taip, kad šie tiktų prie pastato. Čia nukopijuoti
puikūs siauri senoviniai latakai.
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Galvaninė korozija pasireiškia kontaktuojant dviems skirtingoms metalo
rūšims. Tiesioginis kontaktas arba
vanduo, tekantis nuo tauriojo metalo, sukelia netauriojo metalo koroziją.
Seniausios stogų dangos buvo iš vario,
po to iš švino, geležies, cinko ir galiausiai aliuminio. Taigi varis veikia geležį.
Pasitaiko tokių atvejų, kad tiesioginis
kontaktas tarp metalų yra neišvengiamas. Dažniausiai gerai nuo korozijos
apsaugo švino tarpsluoksnis. Kadangi
švinas yra įtampos grandinės viduryje
ir yra tauresnis už geležį ir cinką, švino
sluoksnis greitai apsitraukia pasyvaus
oksido apnašomis, kurios užkerta kelią
galvaninei korozijai.

Korozija, arba rūdys, bėgant metams atsiranda ant stogo detalių ir metalinių lietvamzdžių. Rūdijimo greitis priklauso nuo temperatūros, drėgmės ir galimos oro taršos.
Greičiau rūdija tie lietvamzdžiai ir stogo detalės, ant kurių susikaupė vandens.
Cinkas, galvanizuotas (karštai cinkuotas) plienas rūdija greičiau nei varis. Cinkas rūdija 2–3 kartus greičiau už varį, o ypač greitai nedažytas cinkas rūdija pajūryje.

Prevencinės priemonės
Lietvamzdžius valykite kiekvieną pavasarį ir rudenį nukritus lapams. Patikrinkite, ar lietvamzdžiai ir stogo detalės sumontuotos tinkama kryptimi, o visos tvirtinimo detalės
stiprios ir tvarkingos. Ant stogo detalių negali būti mažų duobučių ir susikaupusio vandens. Susidarius nedidelėms balutėms, stogo detalės pradeda rūdyti.
Itin svarbu lietaus vandenį nuleisti toliau nuo namo. Pavasarį ir rudenį panaudokite
sezonines pagalbines vandens nuleidimo priemones (nenaudokite juodų plastikinių
žarnų!). Lietvamzdžiai negali būti sujungti su pamatų drenažo vamzdžiais.
Retkarčiais apeikite aplink namą lietui lyjant ir patikrinkite, kaip veikia lietvamzdžiai
ir latakai.

Dažymas
Tradiciškai naudojami tiek dažyti, tiek nedažyti lietvamzdžiai ir stogo detalės. Dažoma
ne tik estetiniais sumetimais, bet ir kad metalas nerūdytų. Palei jūrą esančiose vietovėse
įprasta dažyti ne tik latakų vidų, bet ir sujungimus. Dažniausiai buvo dažomas cinkas.
Anksčiau buvęs dažytas cinkas. Paviršius nugrandomas, nušveičiamas plieniniu šepečiu ir nuvalomas. Pašalinti reikia tik atsiknojusius dažus. Po to paviršius nuplaunamas
amonio chlorido ir vandens mišiniu ir nuskalaujamas švariu vandeniu. Tai galima padaryti atsargiai naudojant aukšto slėgio purkštuvą. Galiausiai paviršius nudažomas linų
sėmenų aliejaus dažais.
Anksčiau nedažytas cinkas. Naujas cinkas yra riebus ir lygus, todėl dažai prastai limpa.
Maždaug metus cinką galima palikti neliestą. Tuomet paviršius pasidarys matinis ir dažai
geriau prilips. Prieš dažymą paviršius nuvalomas kietu šepečiu, nuplaunamas amonio
chlorido ir vandens mišiniu ir nuskalaujamas. Jeigu vis dėlto reikia dažyti, būtina nuo
cinko paviršiaus nuvalyti riebalus, jį nuėsdinti ir tik tada dažyti linų sėmenų aliejumi.
Galvanizuotas plienas apdorojamas taip pat kaip ir cinkas.

Taisymas ir keitimas

Pastaba
Lietuvoje remonto, restauravimo darbus atlikti arba tokiems darbams vadovauti turi teisę Kultūros ministro
patvirtinta tvarka atestuotas specialistas (Žin., 2005, Nr. 60-2157).

Literatūra

Norvegijos statybos tyrimo institutas, Statybos tyrimų serija.
Drange T., H. O. Aanesen, J. Brænne. Seni mediniai namai, Oslo, 1993.
Gundersen A. ir Kjersmo D. Namo išorės dažymas. Oslo, 1993.

Sugadintas dalis reikia pakeisti. Jeigu lietvamzdžiai ir latakai yra geri, nedidelius pažeidimus skardininkas gali pataisyti vietoje. Nereikėtų laikinai naudoti jungiamąją masę
ar pan.
Jeigu dauguma lietvamzdžių ir latakų dalių yra susidėvėjusios arba jų galiojimo laikas trumpas, pakeiskite juos naujais. Specialiai pagamintos dalys turi būti naudojamos
toliau arba sužymėtos ir panaudotos kaip šablonai.
Lietvamzdžiuose esantys išilginiai sujungimai turi būti montuojami iš išorės, kad
būtų gerai matomi ir kad juos būtų galima lengvai patikrinti. Kai lietvamzdžius susprogdina ledas, sujungimai atsiveria.
Įsitikinkite, kad latakas turi nuolydį į lietvamzdį (rekomenduojama 2–5 mm nuolydžio lm latako). Planuojant latakų nuolydį ir lietvamzdžių vietas, būtina atsižvelgti į esamą ir būsimą pastato pamatų nusėdimą. Atstumas tarp stoglatakio linkių pritaikomas
prie skersinių. Būtų geriausia, jeigu stoglatakio linkiai turėtų sąramą, ypač tose vietose,
kur kyla griūties nuo stogo rizika. Taip pat būtina pagalvoti, ar nederėtų lietvamzdžio
šiek tiek nuleisti žemyn.
Lietvamzdžių ir latakų matmenys turi tikti prie naudojamų stogo dangos plokščių.
Naudokite šiek tiek didesnius latakus ir lietvamzdžius tose vietose, kuriose ledas kelia
problemų. Mažesni lietvamzdžiai apledėja greičiau nei didesni. Lietvamzdžiai nuo saulės kaitinamų paviršių turi būti montuojami saulėtoje pusėje, o ne šešėlyje.
Stogo detales formuoti sudėtinga, tam reikia puikių įgūdžių. Šį darbą turi atlikti geri
meistrai.

Pastatai be lietvamzdžių
Nėra jokio pagrindo montuoti lietvamzdžius ir latakus, jeigu ligi šiol pastate jų nebuvo
ir jų nereikėjo. Atskirai įvertinkite kiekvieną stogą ir sieną. Latakų nereikia montuoti
ant kiekvieno stogo. Pusarkės, lenkti langai ir arkos yra nedideli paviršiai, surenkantys
nedidelį kiekį lietaus vandens. Ant jų ypač sudėtinga sumontuoti tvarkingą ir į akis
nekrintantį lietvamzdį.
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Bendros pastabos
Rūsys yra patalpa tarp apatinio grindų sijų sluoksnio ir žemės. Jis dažnai labai žemas,
maždaug 50–60 cm ar net žemesnis. Kartais sijos guli tiesiog ant žemės. Daugeliu atvejų rūsio apžiūrėti visiškai neįmanoma, nes pamatuose arba sijų sluoksnyje nėra angų.
Rūsyje dažnai gausu medieną graužiančių vabzdžių ir supuvusių vietų. Manoma, kad
ne mažiau kaip 50 % visų rūsių yra arba buvo labiau ar mažiau pažeisti drėgmės.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Žalos apibūdinimas ir jos priežastys

4.6. Rūsio priežiūra
Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Straipsnį parengė Johan Mattsson,
„Mycoteam AS“
Tel. 22 96 55 00
Išleista 1996 m. rugpjūčio mėn.

Dažnai rūsyje yra labai drėgna, nes iš žemės kyla drėgmė ir smelkiasi vanduo. Daugiausiai problemų kyla pavasarį tirpstant sniegui ir rudenį.
Pasitaiko, kad kondensacija vyksta visus metus. Vasarą šiltas ir drėgnas oras, išorėje
susidūręs su šaltesniu rūsio oru, sukelia kondensaciją. Žiemą šiltas rūsio oras, susidūręs su šaltu išorės mūru, dugnu ir išorinėmis grindų sluoksnio dalimis, taip pat sukelia
kondensaciją.
Vėdinimo galimybės dažniausiai būna labai ribotos. Senuose pastatuose angos paprastai būna mažos ir jų nedaug, be to, jos išdėstytos taip, kad vėdinimo poveikis yra
labai menkas. Nutinka ir taip, kad angos būna taip žemai, jog pro jas tirpstant sniegui
į rūsį patenka vandens. Laikui bėgant angos paprastai užkemšamos dėl izoliacijos, kad
grindys nebūtų šaltos, arba jas užgožia išorėje augantys augalai.
Dėl pastovaus rūsio temperatūros ir drėgmės santykio susidaro puikios sąlygos grybui augti. Ypač pažeidžiama mediena, kuri liečiasi su pamatu, t. y. pamatinė sija, sijų
galai ir perdangų sijos, taip pat tos vietos, kurios yra prastai vėdinamos.

Žalos simptomai
Problemos rūsyje formuojasi per ilgą laiką, paprastai nuo tada, kai pastatas buvo pastatytas. Seno pastato konstrukcijos dažniausiai laikosi sąlyginai gerai iki to laiko, kol
sąlygos pasikeičia (pablogėja) dėl to, kad sudedamos naujos grindys, jos papildomai
izoliuojamos, pasikeičia pastato funkcija ir pan.
Pakitusi medienos ir kitų statybos medžiagų spalva: spalva pakinta gana greitai ir į
šią detalę derėtų atkreipti dėmesį. Norint sužinoti, ar procesas įsibėgėjęs, galima įdėti
gabalėlių naujos, šviežios medienos ir stebėti, ar nekinta jos spalva. Didžiausių problemų dažniausiai esama kampuose ir vietose, kur stogo aukštis žemas, o vėdinimas
prastas.

Vabzdžiai ir vorai
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Drėgnoje aplinkoje dažnai gyvena daugybė vabzdžių ir vorų (įskaitant ir kokonus). Šie
gyvūnai paprastai nepadaro daug žalos, tačiau jie parodo, kad santykinis oro drėgnumas yra toks aukštas, kad kyla puvimo pavojus. Dažniausiai veisiasi naminiai skaptukai
ir hadrobregmus pertinax. Po žievės likučiais gali gyventi nepavojingi vabzdžiai, kaip
antai violetiniai ūsuočiai ir ernobius mollis.


Izoliuojamos ir sandarinamos grindys paprastai
ima pūti, jeigu rūsys nuo seno prastai vėdinamas:
nuotraukoje matyti vėduoklinė meškutė.
Johano Mattssono („Mycoteam AS“), nuotrauka.
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Puvimas
Aukštu slėgiu impregnuotos
medienos naudojimas

Aukštu slėgiu impregnuotą medieną
galima naudoti tik tada, kai tai būtina, t. y. tose remontuojamose vietose, kuriose neįmanoma nustatyti puvimo arba vabzdžių padarytos žalos
priežasčių. Aukštu slėgiu impregnuota mediena nėra statybos tradicijos
dalis, o jos naudoti nepatartina ir dėl
aplinkosaugos sumetimų. Aukštu
slėgiu impregnuotoje medienoje,
esama sunkiųjų metalų, jos negalima
deginti ar dėti į kompostą, o pasibaigus jos eksploatavimo laikotarpiui, ji
laikoma specialiomis atliekomis.

Puvėsio ir vabzdžių padarytos
žalos remontas saugotinuose pastatuose turi būti iš anksto patvirtintas vietos savivaldybės kultūros
paveldo departamento atstovų.
Pastaba
Lietuvoje puvėsio ir vabzdžių padarytos
žalos remontas saugotinuose pastatuose turi būti iš anksto patvirtintas Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio atstovų.

Pūdama mediena paprastai iš lėto silpnėja. Medienos paviršius gali būti nepaliestas, o
vidus sutrūnijęs. Patikrinkite, ar sijos ir rąstai nepasmukę žemyn ir nesusispaudę. Įbeskite peilį arba ylą ir įsitikinkite, kad mediena supuvo. Dažniausiai įsimeta šie grybai: rūsio
grybas ir baltasis namo grybas. Jeigu drėgmės yra ypač daug, pasitaiko ir vėduoklinė
meškutė bei kietoji kempinė.
Ypač įsitikinkite, ar nėra žalingojo trobagrybio. Žiūrėkite 3.2.2 straipsnį.

Prevencinės priemonės

Kontrolė: rekomenduojama nuolat tikrinti rūsį. Patartina tikrinti du kartus per metus –
pavasarį ir rudenį. Būtų itin gerai, jeigu būtų galima patikrinti žiemą ir vasarą. Jeigu rūsį
sunku apžiūrėti, įvertinkite, ar nereikėtų padaryti grindyse angos rūsio priežiūrai.
Tvarka: rūsyje nelaikykite medienos. Tai pablogins vėdinimą. Pūti dažnai pradeda
ant žemės arba ant drėgnų lentų gulinčios medžiagos, o puvėsis gali įsimesti į visą
namą.
Vėdinimas: pats paprasčiausias sprendimas – laikyti angas atviras. Jeigu atsiranda
problemų požymių, derėtų pasirūpinti geresniu vėdinimu. Tada reiktų iškirsti daugiau
angų arba sumontuoti nedidelį mechaninį ventiliatorių – rūsyje padidės trauka. Oro
kanalą galima įleisti ir per stogą, bet tik tada, jeigu nuo to nenukentės pastatas. Dar
vienas būdas – pasiurbti orą pačiame rūsio viduryje, o jį išleisti per vieną iš esamų vėdinimo angų.
Landšaftas: nuo pastato turėtų būti nuolydis. Vanduo iš lietvamzdžių gali būti nuleistas kiek atokiau nuo pastato pagalbiniais vamzdžiais arba į akmenimis grįstą griovį su
nuolydžiu. Pamatų drenažas aplink pastato sienas taip pat gali pagerinti padėtį rūsyje.
Drėgmės mažinimas: drėgmės kiekį rūsyje sumažinsite patiesę ant žemės polietileno plėvelę – sustabdysite iš žemės garuojantį vandenį. Tam tikrais atvejais tai galima
padaryti ir senuose pastatuose, kuriuose kyla problemų dėl drėgmės. Labai svarbu, kad
po plėvele neliktų gulėti medienos, tarpai tarp jos detalių didesni nei 10 cm. Patiesę
plėvelę, užsukite patikrinti, kaip ši priemonė iš tiesų veikia.
Medžiagų pasirinkimas: naudojant aukštą slėgį, aktualu impregnuotas medžiagas naudoti ypač drėgnose vietose, tačiau prieš tai reikia įvertinti pastato apsaugos kriterijus.
Chemikalai: nerekomenduojama naudoti chemikalų, nes jie labai paviršutiniškai
saugo ir neįveikia įsisenėjusios problemos.

Remontas
Norint sužinoti, kokių priemonių imtis, reikia įvertinti:
yy žalos priežastį,
yy žalos apimtį,
yy žalos pobūdį.
Bet kokiu atveju drėgmės kiekis turi būti sumažintas. Kokios toliau bus naudojamos
priemonės, priklauso nuo žalos pobūdžio, medžiagų būklės ir konstrukcijos.

Grybai:
Iš esmės sutrešusios ir nebelaikančios medžiagos turi būti pakeistos. Jeigu pastatas gali
toliau būti sausas, suirusių medžiagų galima ir nekeisti, tik prireikus sustiprinti. Jeigu
žala yra didžiulė arba atvejis yra sudėtingas, rekomenduojama kreiptis į specialistus.

Literatūra

Pelėsiai (juodasis pelėsis):

Mattsson, J. & K. M. Jenssen:
Biologiske skadegjørere i bygninger (Biologiniai pastatų kenkėjai). Mycoteam, Oslo,
1991.
Mattsson, J.: Råte- og insektskader. Tilstandsvurdering og utbedringstiltak. (Puvinys ir vabzdžių padaryta žala. Padėties
įvertinimas ir mėginimai remontuoti.)
Norges forskningsråd, Oslo, 1995.
Norges Byggforskningsinstitutt: Skader i kryperom. Årsaker og utbedringer (Žala rūsiui.
Priežastys ir remontas.) NBI, Oslo, 1979.

Kosmetinę žalą galima panaikinti nuvalius paviršių (plauti pelėsius naikinančiomis priemonėmis, pavyzdžiui, chloru). Tuo pat metu ištirkite, ar nėra nematomos drėgmės padarytos žalos. Kontroliuoti galima įleidžiant į pažeistą vietą žalios medienos gabalėlius,
vadinamąsias „aukas“. Nuolat kontroliuojant galima pastebėti, kokie procesai vyksta
naujai įdėtoje medienoje.

Žalą darantys vabzdžiai
Smarkiai sutrūnijusi mediena turi būti sustiprinta arba pakeista. Jeigu pažeidimai yra
nedideli ir nekelia pavojaus laikančiosioms konstrukcijoms, pirmą kartą rūsyje tereikia
sukurti sausesnį klimatą, o paskui porą metų reguliariai tikrinti pažeistas vietas ir įvertinti, ar nereikėtų imtis papildomų priemonių.
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Bendros pastabos
Senų namų pamatai gali būti įvairūs – nuo paprasčiausiai kampuose padėtų akmenų
iki kruopščiai išmūrytų arba netgi skliautuotų rūsių. Po visu namu arba jo dalimi esančių rūsių sienos yra storos ir akmeninės, mūrytos sausai arba sujungtos kalkių skiediniu.
Sauso mūro sienoje akmenys yra tiesiog sudėti be skiedinio, tačiau vėliau tokia siena
gali būti sujungta skiediniu arba glaistyta. Jeigu mūrijant sieną buvo naudojamas skiedinys, paprastai jis yra iš molio arba smėlio ir kalkių. Skiedinio randama ir tarp atskirų
akmenų ir tarp sienų, t. y. mūro viduryje. Skliautuoti rūsiai nėra įprasti, paprastai virš
rūsio sudėtos medinės sijos.
Jeigu rūsio išvis nėra, namo grindys guli tiesiog ant žemės arba taip, kad susidaro
nedidelis žemas rūselis tarp grindų ir apačioje esančios žemės. Toks rūselis gali būti
uždaras, t. y. pamatai eina aplink visą namą, išskyrus kokią nors vėdinimo angą, arba
atviras, pavyzdžiui, po sandėliais, kurių kampuose sudedami paprasti akmenys.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Dėl paveldo išsaugojimo ir ekonominių prielaidų visais atvejais būtina įvertinti, ar
reikia remontuoti pamatus. Senuose namuose kai kurie nelygumai ir įtrūkimai yra priimtini, ypač tada, kai pažeidimai yra seni arba atsirado labai lėtai. Nereikėtų atlikti didelių pamatų perklojimo darbų.

4.7. Mūro sienų
priežiūra

Pažeidimai
Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.

Dažniausiai pamatai įtrūksta, tampa nelygūs ir iškrinta akmenys. Savaime suprantama,
tokie pažeidimai yra geriau matomi, kai mūras yra tinkuotas, glaistytas arba dažytas,
nes skyla tinkas. Sausas mūras nėra toks pažeidžiamas, nes pažeidimų nesimato ir jis
dėl to nesusilpnėja.
Ant rūsio sienų ir grindų dėl drėgmės gali atsirasti dėmių arba druskos kristalų. Dėl
šios priežasties po kiek laiko ima byrėti tinkas, glaistas arba dažai. Tačiau daug rimtesni
pažeidimai gali būti skilimai arba sienų bei grindų įdubimas arba išsipūtimas.

Išleista 1996 m. balandžio mėn.
Naujas leidimas 2005 m.
Išspausdinta DMT · 62 35 18 30


Aukšti sausai sumūryti pamatai yra būdingi
visiems Norvegijos slėniams.
Jens Treider nuotrauka
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MAKSIMALUS
GYLIS 25 CM.

BŪTINOS MEDŽIAGOS:
• VANDENIUI ATSPARI, IŠTISINĖ MEMBRANA
ARBA METALAS
• DROBINIS FILTRAS
• 4 PORCIJOS DRENAŽUI ATVIROS MASĖS,
ŽVYRO AR KO NORS PANAŠAUS
PLOKŠTĖ SU PAPILDOMU NUOLYDŽIU PO
LIETVAMZDŽIU
U FORMOS NEPRALAIDI
MEDŽIAGA.
ŽVYRAS, SUPAKUOTAS Į DROBĘ.
ANT VIRŠAUS – VELĖNA.

U FORMOS PLOKŠTĖ IŠ JUODŽEMIUI
ATSPARIOS MEDŽIAGOS; MEMBRANA,
„PLATON“ PLASTIKAS ARBA METALAS.
NEGALI PRALEISTI VANDENS.
TINKAMAS NUOLYDIS Į IŠORĘ.
ŽOLĖS VELĖNA
ŽVYRAS,
SUPAKUOTAS Į DROBĘ



Schemoje parodyta, kaip iš lietvamzdžio
tekantį vandenį nukreipti nuo namo toliau į
dirvą. Dešinėje parodytas to paties brėžinio
pjūvis. Dešinėje matyti, kaip vėduoklės
pavidalo plokštė ir supakuotas žvyras vandenį
nukreipia toliau nuo lietvamzdžio. Haraldo
Ibenholto brėžiniai.

NUO SIENOS EINANTI VANDENS
NEPRALEIDŽIANTI PLOKŠTĖ GALI
BŪTI VĖDUOKLĖS PAVIDALO.
Į DROBĘ SUPAKUOTAS ŽVYRAS DEDAMAS
TOLIAU – 1 METRO ATSTUMU NUO PLOKŠTĖS GALO TAIP, KAD
VANDUO GALĖTŲ ĮSIGERTI Į GRUNTĄ.

Pažeidimų priežastys ir padariniai

Drėgmė tiesiogiai kenkia ant rūsio pamatų esančiam tinkui ir dažams. Be to, dėl drėgmės iškyla ir kitokių pažeidimų pavojus, pvz., žemės nusėdimas ar susikaupimas, puvinys sijų sluoksnyje virš žemo rūselio arba rūsio.
Žemių spaudimas pasitaiko tose vietose, kur iš vienos sienos ar mūro pusės yra
pripilta žemių, kurios spaudžia „mūrą“. Spaudžiamos žemių rūsio sienos įlinksta vidun,
o rūsio grindys pakyla. Jeigu namas yra šlaite ant pamūryto ir suplūkto pagrindo, kyla
pavojus, kad žemės sieną išstums į išorę.
Žemės susmenka dėl nuolydžių ir slėnių šlaituose. Žemės labai iš lėto, kokį milimetrą per metus ar net per dešimtmetį „byra“ šlaitu žemyn. Smenkant žemėms, namas
labai lėtai slenka šlaitu žemyn. Netolygus žemių smukimas gali būti probleminis. Tokiu
atveju pamatai gali išsikreivinti ir pairti.
Susikaupus žemėms pamatai gali pakilti arba išsikreivinti. Žemės kaupiasi tose vietose, kur prastas drenažas, arba ten, kur patenka daug drėgmės. Žemės gali kauptis dar
ir dėl to, kad rūsyje arba žemame rūselyje sumažėjo šilumos, nes grindys buvo izoliuotos arba buvo pakeista statinio paskirtis.
Dėl pasėdimų, ir ypač netolygių pasėdimų gali suskeldėti ne tik pamatai, bet ir visas
namas. Priežastis gali būti žemių susikaupimas ir nelygūs pamatai. Po vienomis pastato
dalimis pamatai pasėda labiau nei po kitomis, nes iki kalno yra skirtingas gylis, drenažas
gali būti atliktas tik po kai kuriomis pastato dalimis ir pan.
Retais atvejais šalia namų augančių medžių šaknys taip pat gali suskaldyti pamatus.

Prevencinės priemonės
Priešingai nei daugelį kitų pastato pažeidimų priežasčių, kurias galima lengvai aptikti
ir pašalinti, konkrečias pamatų ir rūsio pažeidimų priežastis ne visada lengva surasti ir
pašalinti. Dažnai tokie pažeidimai atsiranda dėl kelių vienu metu vykstančių procesų,
todėl dažnai protingiausias sprendimas yra remontuoti pamažu, pradedant nuo paprasčiausių priemonių ir tikrinant, ar jos veiksmingos. Jeigu padėtis blogėja, tuomet
galima imtis sudėtingesnių prevencinių priemonių.
Šias priemones reikia atlikti bet kuriuo atveju ir jos veiksmingos užkertant kelią bet
kokiems pažeidimams.
Vanduo nuo paviršiaus turi būti kuo toliau nukreipiamas. Žemės paviršius palei
namą turi būti nuožulnus. Rekomenduojamas ne mažesnis kaip 1:15 nuolydis ne mažesnėje kaip vieno metro pločio juostoje, einančioje aplink visą namą. Žemės paviršius
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Prieš apdorojant pastato paviršių
arba atliekant remonto ir kasinėjimo
darbus saugotinuose ir vertinguose
pastatuose, pirmiausia reikia gauti savivaldybės kultūros paveldo administratoriaus sutikimą.
Pastaba
Lietuvoje prieš pradedant saugomų
pastatų fasadų tyrimo, konservavimo,
restauravimo darbus, reikia gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio,
kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas objektas, leidimą, kuris išduodamas paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.04.01:2005 “Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės” (Žin., 2005., Nr. 57-1966).

1 metro nuo namo atstumu turi būti ne mažiau kaip 7 centimetrais žemesnis nei ties
pamatais. Šlaituose, kur tai neįmanoma, galima panaudoti pleištinį lataką, vandenį nukreipsiantį iš išorės palei namą ir toliau abiejose pusėse. Ypač stačiuose šlaituose iš išorės palei namą reikėtų padaryti akmenimis išgrįstą griovį, kuris užkirstų kelią vandeniui
ir žemėms ir šie nepasiektų namo pamatų.
Žemes, kurios per ilgus metus susikaupė prie pamatų, reiktų nukasti taip, kad atstumas nuo namo paviršiaus – apkalimo arba sijų – iki žemės būtų ne mažesnis kaip
15 cm. Išpjaukite velėną, nukaskite žemių sluoksnį ir padėkite velėną į vietą.
Vanduo nuo latakų ir iš lietvamzdžių turi būti nukreiptas tolyn nuo pastato. Nereikia
paslėpti lietvamzdžio galo. Taip lengviau pastebėti, ar jis veikia. Tai galima padaryti iškasus griovį su tinkamu nuo namo einančiu nuolydžiu ir pripildžius jį į drobę supakuoto
žvyro arba skaldos. Velėną galima padėti atgal ant drenažo masės. Jeigu sieną būtina
apsaugoti nuo taškymosi, prie jos galima padėti akmens plokštę ar ką nors panašaus.
Nepamirškite, kad už plokštės turi būti tarpas vėdinimuisi. Laikykitės vietos tradicijų.
Vanduo iš lietvamzdžių negali būti nukreipiamas į pamatų drenavimo sistemą arba
drenažo vamzdžius! Jeigu vanduo nuo stogo nukreipiamas į tą patį griovį kaip ir galimas drenažo vamzdis, vanduo nuo stogo turi būti nukreipiamas uždaru vamzdynu.

Kitos priemonės
Seni pastatai paprastai neturi drenažo, išskyrus natūralų. Daugeliui pastatų daugiau ir
nereikia. Jeigu drėgmė, žemės slėgis arba šaltis ir toliau daro žalą po to, kai paviršiaus
ir stogo vandeniu buvo tinkamai pasirūpinta, reikia įvertinti, ar nederėtų iškasti palei
pamatus griovio ir sukloti drenažo vamzdžių.
Atkreipkite dėmesį, kad po siena po žemėmis iš tiesų gali būti akmenų krūva, todėl
ją reikia sutvirtinti, kad neišvirstų. Drenažo vamzdžių negalima kloti žemiau nei apatinis pamatų kraštas. Juos galima prijungti prie bendro nuotekų tinklo arba paleisti
natūraliai filtruotis atokiau nuo pastato. Pasikonsultuokite su savivaldybės technologu.
Rekomenduotina iškastą griovį užpildyti gerai drenuojančia mase (smėliu, žvyru arba
skalda, įpakuotais į drobę), o ne griebtis šiuolaikinių sprendimų ir naudoti palei sieną
drenažo dangas ar pan.

Ką daryti, kad nesikauptų žemės
Kai ties pastatu kaupiasi žemės, pirmiausia reikia nukreipti paviršiaus vandenį. Tada
atliekamas drenažas ir žemės masė pakeičiama skalda. Išvedžioti drenažo vamzdžius
yra didžiulis darbas ir kartais gali kilti noras tiesiog izoliuoti žemių pagrindą ties pamatais, ypač jeigu žemės kaupiasi kuriame nors viename nedideliame plote. Šiuolaikinės
pagrindą izoliuojančios medžiagos yra stiroporo arba poliesterio plokštės. Jos puikiai
izoliuoja, tačiau visiškai nepraleidžia drėgmės. Tokios plokštės neleidžia vandeniui išgaruoti iš dirvos, o po jomis susikaupusi drėgmė gali savo ruožtu labai pakenkti pamatams. Alternatyvi izoliacinė medžiaga gali būti keramzito granulės, „Leca“ arba kt., iš
kurių suformuojamas 20–25 cm storio sluoksnis. Neišmeskite velėnos, o padėkite ją atgal ant izoliacinės medžiagos sluoksnio. Jeigu žemas rūselis yra atviras, pamatus išorėje
reikia izoliuoti. Dirva izoliuojama tik tada, kai pamatai yra tam tikro tipo. Darbas turi būti
planuojamas atsižvelgus į detaliuose statybos aprašuose išdėstytas rekomendacijas.

Priežiūra
Sienų baltinimas


Šis pamatas yra nubaltintas kalkėmis, todėl
baltinkite jį ir toliau! Plastiko dažai sukels ne tik
priežiūros, bet ir statybos techninių problemų.
Jono Brænne (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

Daugelis rūsių ir pamatų vis dar baltinami kalkėmis. Primygtinai prašome: darykite taip
ir toliau! Kalkės yra labai pigios. Jomis nubaltintas mūras arba rūsio sienos kvėpuoja.
Nedažykite aliejiniais, plastiko arba cemento dažais. Šie sandarinamieji dažai neleidžia
drėgmei išgaruoti iš pamatų. Todėl įsimeta puvinys ir šaltis padaro žalos. Nereikia daug
ruoštis prieš dažant kalkėmis ir darbas atliekamas labai greitai. Rekomenduojama baltinti gesintomis kalkėmis. Jeigu jų sunku gauti, galima baltinti hidratuotomis kalkėmis
(skirtomis žemės ūkiui), kurios išmaišomos vandenyje. Pamatų paviršių nuplaukite vandeniu ir šepečiu. Gesintos kalkės išmaišomos vandenyje tokiu santykiu – 1 dalis gesintų kalkių ir 2 dalys vandens. Hidratuotos kalkės maišomos su vandeniu tokiu santykiu –
1 kg kalkių ir 3 litrai vandens. Mišinio konsistencija yra kaip lieso pieno. Prieš pradėdami
baltinti, paviršių suvilgykite vandeniu. Kalkės tepamos su specialiai kalkėms arba beicui
skirtu teptuku. Šlapios kalkės yra permatomos, todėl iš pradžių dangos nematyti. Danga ima matytis tik tada, kai kalkės visiškai išdžiūsta, t. y. po poros dienų. Tuomet, jeigu
reikia, tepkite antrą sluoksnį.
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Remontas
Paprastai pamatai ir rūsiai pažeidžiami labai lėtai. Pamėginkite išsiaiškinti, ar pažeidimai
yra seni ir ar matyti, kad procesas tęsiasi. Ant sauso mūro ties kai kuriais sujungimais
galima uždėti gipso arba glaisto plombas. Jeigu mūras juda, plombos suskils. Jeigu
mūras yra nutinkuotas ar nuglaistytas, pagal įskilimų pobūdį galima nustatyti pažeidimo priežastį. Paprastai prieš imantis remontuoti pažeidimus, yra nemažai laiko jiems
įvertinti. Jeigu pažeidimai nėra taisytini nedelsiant, galima stebėti juos porą metų ir tik
paskui imtis sudėtingesnių priemonių (atlikti drenažą arba kloti izoliacinę masę).
Sausas mūras, kuris pajudėjo, gali būti paremontuotas, t. y. į jį įleidžiami mažesni
akmenys kaip atrama didesniems, kad pastarieji neiškristų. Kai mūras smarkiai išsikreivina, gali tekti nuardyti sienos dalį ir akmenis sudėti į vietą.
Remontuojant mūrą, kuriame yra molio ar kalkių skiedinio, svarbu, kad skiedinys
būtų to paties tipo. Tai itin svarbu! Tikrai neverta naudoti stipraus cemento mišinio
remontuojant sujungimus arba tinką.
Vienintelis dalykas, kurio pasiekiama naudojant tokį cemento mišinį, yra tas, kad
mūre atsiranda daug didesnė įtampa. Tokios įtampos rezultatas – staigus mūro įtrūkimas. Remontuojant kitą kartą, cementą labai sunku pašalinti. Dažnai prireikia net išdaužyti sujungimus, nes juos reikia iš naujo užtaisyti.
Šių patarimų pagrindas – pagrindiniai saugomų pastatų priežiūros
principai.
Svarbiausia yra:
– Stengtis išsaugoti visas pastato
dalis. Būtina kuo mažiau keisti
prižiūrimą ir remontuojamą pastatą.
– Geriau yra ne remontuoti, o prižiūrėti ir geriau jau remontuoti,
nei keisti.
– Tiek remontuojant, tiek prižiūrint
būtina naudoti tradicines medžiagas.
– Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat, kiek
ir matomos (paviršiai).
– Jeigu jau nuspręsta keisti, geriau
ką nors pridėti, nei pašalinti originalias, senas dalis. Geriausias
statybos istorijos „archyvas“ yra
pats pastatas.
– Dažnai svarbu išlaikyti senus perstatymus ir pastato keitimus. Jie
gali papasakoti pastato istoriją
keičiantis stiliams ir pastato paskirčiai.
Kadangi visi seni pastatai yra skirtingi, kai kurie čia duodami patarimai
yra bendro pobūdžio. Kiekvienu atskiru atveju darbai turi būti atliekami
atsižvelgiant į konkretų pastatą. Svarbiausią informaciją apie priežiūros
metodus ir kaip naudoti medžiagas
jums suteiks ne šis straipsnis, o pats
pastatas ir tradicinės vietos statybos
technologijos.

Sezoninis darbas
Darbus su skiediniu galima atlikti vėlyvą pavasarį arba vasarą. Tokiu būdu užtikrinama,
kad skiedinys bus visiškai sukietėjęs prieš prasidedant šalčiams.

Mūro tinkavimas (užtaisymas)
Nesilaikantys tinko gabalai atsargiai iškertami. Palaidos tinko dalelės nušluojamos. Tinkas užtaisomas to paties tipo skiediniu, kuris kažkada buvo naudojamas mūrijant, t. y.
moliu, gesintomis kalkėmis arba hidratuotomis kalkėmis. Gamindami skiedinį, laikykitės gamintojo instrukcijų. Jeigu ketinate naudoti molį, reikia numatyti, kad teks atlikti
kelis molio santykio bandymus. Užtaisant tinką, skiedinys turi būti gana sausas. Prieš
pradėdami dirbti, vandeniu suvilgykite taisytinas vietas. Skiedinys tepamas mentele.
Maksimalus sluoksnis per vieną užmetimą – 10–15 mm. Prieš dėdami antrą sluoksnį,
pirmą sluoksnį vieną parą palikite susigulėti. Užtaisymą pabaikite taip, kaip buvo padaryta ant originalo. Įprasta, kad tinkas nėra tepamas ant akmens paviršiaus, o užbaigiamas keletą milimetrų žemiau nei mūro paviršius. Ant naujai užtaisyto tinko negali kristi
stipri saulės šviesa arba lyti. Pirmas dvi dienas jį reikia atsargiai drėkinti.

Mūro glaistymas
Palaidas glaistas, suskilęs, atviras luitas ar net cemento turintis glaistas atsargiai iškertamas. Siena nušluojama ir nuplaunama vandeniu. Išlaikykite kuo daugiau seno kalkių ar
molio glaisto! Glaisto plotus, kurie yra it „luitai“, bet nesuskilę, reikia palikti. Glaistoma to
paties tipo skiediniu, kuriuo kažkada buvo glaistoma, t. y. moliu, gesintomis kalkėmis
arba hidratuotomis kalkėmis. Apatiniai 15–20 cm nuo žemės gali būti glaistomi šiek
tiek tvirtesniu glaistu (kalkių ir hidratuotų kalkių arba kalkių cemento mišiniu KC50/50).
Vidaus glaistymo darbai rūsiuose, kurie nėra per daug drėgni, gali būti atliekami naudojant molį arba gryną kalkių glaistą. Ruošdami glaistą, laikykitės gamintojo instrukcijų. Jeigu ketinate naudoti molį, reikia numatyti, kad teks atlikti kelis molio santykio
bandymus. Prieš užmetant gruntą pagrindas sudrėkinamas. Gruntas turi likti tol, kol
jis bus beveik sausas. Glaistas tepamas ne storesniu kaip 1 cm storio sluoksniu, o tarp
sluoksnių tepimo turi praeiti dvi paros. Didesni įdubimai ir ertmės užpildomi akmenimis arba sudrėkintomis plytų nuolaužomis kaip atramomis arba užpildu. Remontuojant paviršius, ant kurių senas glaistas tvirtai laikosi, negalima tepti naujo glaisto ant
senojo. Tiesiog restauruodami dailiai užbaikite ties senuoju glaistu. Glaistas apdorojamas mentele, šluotražiu, beicui skirtu teptuku arba kempine tol, kol jo struktūra tampa
panaši į senojo glaisto.

Literatūra
Drange T., H. O. Aanensen, J. Brænne: Gamle trehus (Seni mediniai namai), Oslo, 1993.
Thurell S.: „Vård av Tråhus“ (Medinių namų priežiūra), Natur och Kultur 1993.
Norges byggforskningsinstitutt: Byggforskserien (Statybos mokslinių tyrinėjimų serija).
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Bendra informacija
Norvegijoje rąstiniai statiniai buvo statomi nuo pat viduramžių iki XIX a. pabaigos. Šį
statybos metodą pakeitė karkasinis metodas (sunaudojama mažiau medžiagų, o naujus pastatus iškart galima apkalti medžiu).
Praėjusio šimtmečio sandūroje gyvenamuosius namus imta statyti naudojant vadinamąją pusės rąsto (seno stiliaus) konstrukciją. Iki tol tokia konstrukcija buvo naudojama tik neapšiltintuose pastatuose, pavyzdžiui, valtinėse, daržinėse ir pan.
Pastaraisiais metais vis labiau domimasi rąstiniais namais. Visai nesunku patiems
atlikti apžiūrą ir imtis priemonių, kad rąstinės sienos nebūtų pažeistos. Didesnį remontą
reikėtų patikėti kompetentingiems staliams, dirbantiems su paveldo objektais. Nepamirškite paprašyti rekomendacijų.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Žala ir jos priežastys

4.8. Rąstinių sienų
priežiūra

Drėgmė

Šiame informaciniame straipsnyje aprašoma,
kaip prižiūrėti ir remontuoti nedidelius rąstinių
sienų trūkumus. Šis straipsnis parengtas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Išleista 1996 m. balandžio mėn.

AMERICAN
EXPRESS

Žala, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai padaro drėgmė, yra pati didžiausia. Rąstinės sienos
puikiai atlaiko drėgmę ir vandenį, tačiau joms turi būti sudarytos sąlygos išdžiūti. Kai
nuolat ilgą laiką būna drėgna, sienos pradeda pūti ir pasidaro neatsparios medieną
graužiantiems vabzdžiams. Pačios pažeidžiamiausios yra pamatinės sijos, t. y. vietos po
langais, viršutinės sijos, rąsto suirimai ir įtrūkimai, į kuriuos gali patekti vandens, rąstų
galai, vidiniai kampai ir žemesnių priestatų stogų paviršiai.
Rąstai pūti pradeda gana lėtai. Papuvęs laikančiųjų sienų paviršius paprastai didelio
pavojaus pastatui nekelia. Per ilgą laiką puvinys ir vabzdžiai gali nepastebėti atsirasti
rąstų viduje, nes rąstuose atsiranda didelių įtrūkimų. Nesimato dar ir todėl, kad rąstai
susispaudžia. Puvinį sienos viduje galima aptikti įsmeigus ylą arba aštrų peilį į tarpą
(tarpsluoksnį tarp sijų).
Po ilgai trukusio lietaus labai naudinga apeiti aplink namą ir apžiūrėti, kuriose vietose sienos šlampa ir kuriose lėčiausiai džiūsta.

Vabzdžiai

Naminiai skaptukai, skruzdėlės (Camponotus ligniperda), o šiltesniuose pajūrio ruožuose ir naminiai ūsuočiai rąstinėms sienoms gali padaryti ypač daug žalos. Kiti medieną graužiantys vabzdžiai gyvena pūvančiose medžiagose. Rąstuose paliktos skylutės
(naminių skaptukų ir naminių ūsuočių) arba didelis aktyvumas (skruzdės) aiškiai rodo,
kad mediena paveikta.
Išsamesnė informacija apie vabzdžių poveikį pateikiama 13.11 straipsnyje.

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS


Sausose šalies vidaus vietovėse rąstiniai namai
niekada nebuvo tepami derva. Matoma tamsiai
ruda spalva –tai iš pačios medienos ištekėję
sakai.
Arve Kjersheim (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.
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VĖJALENTĖ
KARNIZO GEGNĖ:
STOGO GALAS
PRIE
ILGOJO FASADO

TECHNIŠKAI NETVARKINGOS
DETALĖS (APKALAI) GALI
SUKELTI ŽALOS
NESANDARI IR NETINKAMA
STOGO DANGA SUGADINA
KARNIZO GEGNĘ, IŠSIKIŠUSIUS
RĄSTŲ GALUS IR VIRŠUTINĘ
NAMO SIJĄ

IŠORINIS NAMO
KAMPAS:
RĄSTŲ SUJUNGIMAS

RĄSTŲ GALŲ DALYS GALI
IŠTRUPĖTI

TARPAS:
PERĖJIMAS
TARP RĄSTŲ
PAMATINĖ SIJA:
SIENOS APAČIOJE
ESANTI SIJA

PRO DIDELIUS SIJŲ ĮTRŪKIMUS
GALI PATEKTI PUVINYS
KAI ATSTUMAS TARP MEDIENOS
IR ŽEMĖS YRA PER MAŽAS,
ĮSIMETA PUVINYS. SIENA
ĮGERIA DRĖGMĘ IŠ ŽEMĖS
Dažniausiai sugadinamos vietos

Rąstinių namų dalių pavadinimai

Kreivumas
Visiems gerai žinoma, kad visos rąstinės sienos per kelerius metus po statybos sėda.
Tokia yra medienos prigimtis ir statant namus į tai buvo atsižvelgiama. Kartais nutinka
taip, kad rąstai nusėda smarkiau nei planuota ir rąstinė siena „pakimba“ ant vertikalių
namo detalių (sąramų, vamzdžių ir pan.). Toks kreivumas paprastai nėra pavojingas ir jis
toks pat senas kaip ir namas.
Iš kitos pusės būtina patikrinti, ar tarp pakrypusio namo rąstų neatsirado tarpų, kurie dėl drėgmės gali pradėti pūti. Jeigu siena įlinksta į vidų arba į išorę, tikėtina, kad
netinkami ir prasti pleišto formos sujungimai (tarp rąstų paslėpti skėstadygiai), netiesūs
ar pažeisti rąstai arba rąstas deformavosi. Naujai atsiradusius pastato pasėdimus reikia
kaip reikiant ištyrinėti.

Saulė ir vėjas
Medieną gadina ultravioletiniai saulės spinduliai, kruša, lietus ir sniego pusnys. Tradiciškai daugelis rąstinių namų nebuvo nei dažomi, nei tepami derva, o saulėtoje namo
pusėje patamsėjo jie todėl, kad iš rąstų ištekėjo sakų.

Rąstui padarytą žalą (puvimas) galima ištaisyti
naudojant kamštį. Kartais būtina pašalinti ne
tik sugadintą medieną, bet ir dar didesnę jos
dalį, kad į rąstą besiskverbiantis vanduo nuo jo
nutekėtų.



Visiškai neapdoroto pastato niekas nesaugo nuo oro poveikio ir vėjo. Drėgno klimato vietose pietinės arba labiausiai oro veikiamos sienos gali būti labai smarkiai nusidėvėjusios.

Prevencinės priemonės
Kad apatiniai sienojai nepūtų, nuo žemės iki rąsto turi būti išlaikytas atitinkamas atstumas (ne mažesnis kaip 15 cm). Net jeigu naujas namas ir atitiko šį atstumą, pasėdę
pamatai ir aplink namą susikaupusios žemės jį sumažina. Nukaskite žemes palei namo
sienas (atkreipkite dėmesį, kad nuo namo visu perimetru būtų nuolydis). Prireikus pastatą galima truputį kilstelėti. Paprastai
toks pasirinkimas priklauso nuo pastato
tipo ir sklypo apželdinimo sąlygų. Kritinėse vietose augalus ir krūmus reikėtų praretinti, kad siena kuo geriau išdžiūtų.
Akmens plokštės arba panašūs objektai priešais duris turėtų būti atokiau nuo
sienos, kad vanduo netekėtų namo link.
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Kai iš lietvamzdžio taškosi vanduo, apatinė namo dalis labiau drėksta. Ypač kruopščiai patikrinkite, koks atstumas yra tarp galimos pamato sienos ir apatinio sienojo.
Jeigu kuris nors pamato akmuo palinkęs į pastato vidų arba jeigu anksčiau atliekant
remontą prie rąsto buvo pamūrytas kraštas, tai reikia nedelsiant ištaisyti.
Kai kuriais atvejais galima pasausinti didelių rąstinių sienų įtrūkimus išgręžus skylę
įtrūkimo apačioje ir į išorę. Be to, reikia atkreipti dėmesį, kad įtrūkimuose nebūtų lapų
ir purvo, kurie palaiko drėgmę.
Labai drėgmės pažeidžiamus rąstų sienų atsikišimus reiktų (galima) apkalti. Čia tiktų nedideli mediniai stogeliai (tradicija) arba švino danga (neužsandarina, o tik šiek tiek
pridengia).
Prieš pradedant rąstinių sienų remonto darbus saugotinuose ir vertinguose pastatuose, pirmiausia
reikia gauti savivaldybės kultūros
paveldo administratoriaus sutikimą.
Pastaba
Lietuvoje prieš pradedant saugomų
pastatų fasadų tyrimo, konservavimo,
restauravimo darbus, reikia gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio,
kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas objektas, leidimą, kuris išduodamas paveldo tvarkybos reglamento PTR
3.04.01:2005 “Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės” (Žin., 2005., Nr. 57-1966).

Remontas
Puvimas
Rąstų sienos paprastai yra „per didelės“, t. y. jos gali būti gerokai supuvusios ir tai neturės jokios reikšmės nei laikančiosioms konstrukcijoms, nei pastato stabilumui. Svarbiausia neleisti medienai toliau pūti (prevencinės priemonės). Didesnį remontą reikėtų
patikėti kompetentingiems staliams, dirbantiems su paveldo objektais. Keičiant rąstų
dalis ar visus rąstus, reikia naudoti medžiagas, kiek galima panašesnes į originalias, t. y.
tą pačią medienos rūšį, panašaus metinių rievių tankumo, panašios šerdies dydžio, tų
pačių matmenų ir taip pat apdorotą. Suplanuokite darbą gerokai iš anksto, kad spėtumėte įsigyti geros sausos medienos. Remontuojant rąstų sienas, darbai paprastai
kainuoja daugiau nei medžiagos. Medžiagų kokybė yra labai reikšminga remonto rezultatų tvermei. Investicija į geras medžiagas apsimoka, net jei jos kiek brangesnės.
Remontuodami nenaudokite aukštu slėgiu impregnuotų medžiagų. Jose pilna nuodų
(apie tai byloja jų išvaizda). Geriausia dirbti su natūraliai užaugusia tankia mediena. Ji
laikys tiek pat ilgai ir sens natūraliai kaip ir kitos pastato dalys.
Tvarkant puvimo padarytą žalą ir plyšius, svarbu, kad nuo visų paviršių vanduo nutekėtų į išorę. Todėl kartais tenka pašalinti didesnį medžio gabalą nei supuvusi vieta.
Kaištį pritvirtinkite spaustukais. Neklijuokite vandeniui atspariais klijais, nes rąste susidariusiame tankiame sluoksnyje ims kauptis drėgmė. Draudžiama sandarinti silikonu
arba kitokia sandarinamąja mase.

Nelygumai

Pakrypusį ir į vidų palinkusį pamatą reikia
nedelsiant pataisyti taip, kad nuo stogo
tekantis lietaus vanduo nelašėtų ant rąstinės
sienos (žr. paveikslėlį viduryje). Jokiu būdu
negalima į ertmę pripilti betono, kad
nesikauptų vanduo. Vanduo, įsiskverbęs tarp
rąstų ir betono, padarys dar didesnę žalą.



Jeigu siena yra kreiva, pirmiausia reikia išsiaiškinti priežastį. Jeigu jos negalima nustatyti
iš karto, reikia bent jau pamėginti nustatyti, kurios konkrečiai sienos dalys sėdo. Kai
siena sėda per visą aukštį, paprastai būna suiręs pamatas arba supuvusi apatinė sija.
Kai rąstai sėda sienos viduryje, reiškia, kad rąstas išpuvo, padidėjo apkrova dėl statybos
darbų arba pakito stogo konstrukcija.
Namas gali būti šiek tiek kreivas, ypač jei jis toks yra seniai ir namas jau su tuo kreivumu yra „susitaikęs“. Kyla pavojus keliamą namą netikėtai pažeisti – gali skilti apdaila ir
ant sienos tvirtinamas inventorius, o sienoje gali atsirasti plyšių.
Taip atsitikus, sienas reikia sutvirtinti ir apsaugoti. Tose vietose, kur atrodo būtina,
reikia dėti tvirtinimus, kurie labiau derėtų prie rąstinės sienos nei prie kietesnių ir standesnių medžiagų, kaip, pavyzdžiui, plienas.
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Prastai prižiūrimas namas dažniausiai sugriūna.
Gerokai apgriuvusį namą vis dar galima
išgelbėti, tačiau remontas dažnai būna didelis,
sudėtingas ir brangus.
Senų rąstinių pastatų apsaugos principai
yra tokie patys, nesvarbu ar kalbama apie
įprastinę priežiūrą, ar apie didesnės apimties
restauravimą.
Valstybės antikvaro institucijos nuotrauka.

Šių patarimų pagrindas – pagrindiniai saugomų pastatų priežiūros
principai.
Svarbiausia:
– Stengtis išsaugoti visas pastato
dalis. Būtina kuo mažiau keisti prižiūrimą ir remontuojamą pastatą.
– Geriau yra ne remontuoti, o prižiūrėti ir geriau jau remontuoti,
nei keisti.
– Tiek remontuojant, tiek prižiūrint
būtina naudoti tradicines medžiagas.
– Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat, kiek
ir matomos (paviršiai).
– Jeigu jau nuspręsta keisti, tai geriau ką nors pridėti, nei pašalinti
originalias, senas dalis. Geriausias statybos istorijos „archyvas“
yra pats pastatas.
– Dažnai svarbu išlaikyti senus perstatymus ir pastato keitimus. Jie
gali papasakoti pastato istoriją
keičiantis stiliams ir pastato paskirčiai.
Kadangi visi seni pastatai yra skirtingi, kai kurie čia duodami patarimai
yra bendro pobūdžio. Kiekvienu atskiru atveju darbai turi būti atliekami
atsižvelgiant į konkretų pastatą. Svarbiausią informaciją apie priežiūros
metodus ir kaip naudoti medžiagas
jums suteiks ne šis straipsnis, o pats
pastatas ir tradicinės vietos statybos
technologijos.

Paviršiaus apdorojimas
Rąstinės sienos dėl saulės ir vėjo poveikio dūlėja. Vienintelis būdas jas apsaugoti nuo
dūlėjimo – nudažyti sienos paviršių dažais arba nutepti derva ar netgi jį apdengti. Prieš
imantis tokių priemonių derėtų gerai pagalvoti, nes visais atvejais tokios priemonės
smarkiai pakeičia pastato išvaizdą. Jeigu jis vis dėlto pastatas yra gerokai sudūlėjęs arba
kyla pavojus jį sugadinti, galima jį visą arba kai kurias pažeidžiamiausias sienas apdengti.
Draudžiama naudoti nuodingas nuo grybo ir puvinio saugančias medžiagas, pvz.,
„Xylamon“ ir „Antiparasit“. Jos yra neveiksmingos nuo saulės šviesos sukelto dūlėjimo,
trumpai saugo nuo puvinio ir vabzdžių.
Jeigu pastatas tradiciškai buvo tepamas derva arba dažomas, reikia atitinkamai reguliariai jį prižiūrėti, remiantis galiojančiais nesudėtingo paviršiaus apdorojimo principais.
Jeigu įmanoma, pasinaudokite šimtmečių senumo patirtimi – pastatus nutepkite
tradiciniais dispersiniais, linų aliejaus dažais arba krosnyje gaminta derva. Šios priemonės puikiai saugo, bet nėra nei per daug sandarios, nei per stiprios.

Valymas
Žemių apnašos, samanos ir augalai palaiko drėgmę, todėl ant paviršių įsitvirtina grybas
ir puvinys. Tokias sienas reikia reguliariai valyti, bet ne dažniau kaip kas 10 metų, nes valomas paviršius dėvisi. Plaukite su šepečiu ir vandeniu su 1/10 namų ūkyje naudojamo
chloro. Nuplaukite vejai laistyti skirta žarna.
Rąstines sienas draudžiama plauti aukštu slėgiu arba valyti smėliasroviu, nes jis
padaro neatitaisomą žalą. Net ir aukštu slėgiu purškiamas vanduo aižo ir drasko medienos paviršių. Lapai, dulkės, sausos samanos ir kt. gali būti šalinami pučiant orą – išsivalys plyšiai ir įdubimai, kurie „kaupia“ palaidas, drėgmę palaikančias šiukšles.

Literatūra

Drange T., H. O. Aanensen, J. Brænne: Gamle trehus (Seni mediniai namai), Oslo, 1993.

VALSTYBĖS ANTIKVARO INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDĄ
Riksantikvaren. Dronningens gt 13.
Postboks 8196 Dep., 0034 Oslas 1.
Telefonas (02) 94 04 00. Telefaksas (02) 94 04 04

4.8.

4.
Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra
Medienos irimas

4.9. Iš išorės
neapdorotos
medienos paviršiaus
dažymas

Kai kuriose šalies dalyse pastatų išorė
tradiciškai nebuvo dažoma. Galbūt prieš kelis
šimtus metų pastatyto namo rąstai būdavo
neapdoroti. Šiame informaciniame straipsnyje
aprašoma, kas nutinka neapdorotai
medienai. Taip pat atsakysime į klausimą, ar
teisinga šiais laikais neapdoroti tokių statinių
paviršių.
Išleista 1994 m. kovo mėn.

Rąstiniai namai yra gerai pažįstama ir širdžiai miela kraštovaizdžio dalis. Daugelis mūsų
juos laiko tipiškais norvegiškais namais. Išorinės sienos niekados nebuvo apsaugotos,
o veikiamos oro ir vėjo įgijo natūralią gelsvai rudą arba sidabriškai pilką spalvą. Tačiau
kadangi mediena yra neapsaugota, ji linkusi greičiau irti nei tada, kai namo paviršius
būtų padengtas viena ar kita medžiaga.
Medienos irimo greitis yra skirtingas ir priklauso nuo geografinės namo padėties.
Vietos klimato ypatybės, užterštumas ir medienos kokybė taip pat yra irimui svarbūs
veiksniai. Didelis saulės kiekis ir gausūs krituliai turi didžiulį poveikį medienai ir skatina
ją irti. Mediena greičiau yra, kai ant jos patenka ultravioletinių saulės spindulių.
Ant niekuo nepatepto medinio pastato aiškiai matyti, kokią įtaką saulė daro medienai. Pietinė siena dažnai būna tamsiai ruda ir suskeldėjusi, o medienos paviršius sueižėjęs. Šiaurinė pusė sidabriškai pilka ir beveik nepažeista. Dvi kitos sienos yra arba pilkos,
arba rudos, priklausomai nuo to, kiek šviesos ir kiek kritulių jos gauna. Šis fenomenas
ypač paplitęs pietinėse ir šiaurinėse planetos dalyse, o poveikis stiprėja, kuo aukščiau
jūros lygio yra pastatas. Žiemą ir pavasarį saulės spinduliai ant pastato sienos krinta
beveik statmenai, o jų poveikį dar labiau sustiprina juos atspindintis sniegas.
Veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, medienoje prasideda cheminis procesas – fotooksidacija. Didžiausią žalą daro ultravioletiniai spinduliai. Jie sudaro tik daugiau nei apie 5 % matomo spektro, bet padaro net 50 % žalos. Kai ant sienos lyja lietus,
mediena yra greičiau.
Neapdorotos medienos, kurią veikia
vietos klimato sąlygos, pavyzdžiai.

Rąstų namas, kurio sienos niekuo neteptos,
iš kalnuose esančio Vingeleno, Hedmarko
regione. Jeigu neparašyta kitaip, visos
nuotraukos darytos Jono Brænne.

1915 m. siena, Ny Olesiundas (Svalbardo
regionas). Dėl retai pasitaikančių kritulių
pietinė pastato siena išlieka sidabriškai pilka.
Šiose platumose visos sienos vasaros mėnesiais
gauna didžiulį kiekį ultravioletinių spindulių.



Pietinė viduramžių palėpės siena Rygnestado
mieste (Setesdalio slėnis). Manoma, kad siena
niekada nebuvo apdorota jokia medžiaga.
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Medieną sudaro dvi pagrindinės dalys: ligninas (lipni medžiaga) ir celiuliozė (konstrukcinė augalo medžiaga). Iš pradžių suyra ligninas, paskui ląstelių, kuriose yra celiuliozė, sienelės. Pirmiausia pakinta medienos spalva. Jos pokytis – šviesos, vandens ir
grybo poveikio rezultatas.
Dėl šviesos ir grybo poveikio ligninas nusidažo (pirmiausia geltonai, o paskui rudai).
Viduje, kur paviršių neveikia lietus, šis procesas trunka daug ilgiau. Tačiau rezultatas yra
tas pats.
Abi saulės spindulių veikiamas sienas ir tas, kurios yra šešėlyje, veikia pilkasis pelėsis. Atrodo, jis nedaro žalos medienai, veikiau, atvirkščiai, – ją truputį konservuoja. Kai
saulėta pusė vėliau paruduoja, manoma, kad taip yra dėl to, kad pilkos spalvos dalelės
suyra, kai jas veikia saulė ir krituliai. Be to, dėl saulės šilumos į medienos paviršių patenka sakų dalelių. Jos irgi turi įtakos tam, kad paviršius tampa gelsvai rudas.

Irimas stiprėja kylant temperatūrai


XVIII a. pradžios namas, perkeltas iš Trondheimo
centro į Triondelago liaudies muziejų. Namas
„keičia kailį“, t. y. sienų spalva kinta dėl naujos
namo padėties ir pakitusios saulės spindulių
krypties.

Jeigu pietinė siena pajuodavusi, nesvarbu ar dėl natūralaus proceso, ar dėl to, kad buvo
patepta derva, ėmus šviesti saulei, medienos paviršius smarkiai įkaista. Lauke esant 20
°C temperatūrai, toks medienos paviršius gali įkaisti iki 80 °C temperatūros. Jeigu sienos buvo nudažytos baltai, tikėtina, kad temperatūra neviršys 40 °C.
Dėl aukštos temperatūros medienos paviršius ima trūkinėti. Žala medienai dar
padidėja, kai paviršių pakaitomis veikia ir saulė, ir lietus, o mediena čia sušlampa, čia
greitai išdžiūsta. Šešėlinėje pusėje procesas vyksta lėtai. Medienai pakanka laiko stabilizuotis ir dėl to žala nėra tokia didelė.
Kartais namą reikia perkelti į kitą vietą. Jeigu išorines sienas norima išsaugoti lygiai
tokias pačias, kokios jos yra dabar, statyti namą reikia ta pačia kryptimi kaip ir anksčiau,
kitaip sienų spalvas „pakis“. Liaudies muziejuose apstu pastatų, kurie buvo perkelti ir
šiuo metu jie „keičia kailį“.

Paviršiaus apdorojimas

Vest-Telemarko regiono viduramžių palėpės
rąstų detalės (ta pati siena).
Viršuje: neapdorota.
Apačioje: nubeicuota silikoniniu aliejiniu beicu.
Po beicavimo medienos išorė ir faktūra yra
tiesiog sunaikinta. Be to, į tokį naujai apdorotą
paviršių labai greitai įsimeta puvinys.



Mes susiduriame su natūraliu medienos senėjimo procesu, kurį sustabdyti turime labai nedaug galimybių. Dažai ir pigmentinė medienos derva yra puiki apsauga, tačiau
abiem atvejais keičiasi tiek paviršiaus išvaizda, tiek jo struktūra. Dėl to mes skatiname
namų savininkus gerai pagalvoti, ar apskritai verta ką nors daryti su rąstinėmis sienomis, kurios per šimtmečius įgijo gražią patiną.
Šiuo metu prekiaujama daugybe nuodingų medžiagų, kurios rekomenduojamos
naudoti prieš grybus ir puvinius (pvz., „Xylamon“, „Antiparasit“). Tačiau šios medžiagos
neapsaugo nuo irimo dėl saulės poveikio. Tokios impregnuojamosios medžiagos pakeičia paviršių, tačiau kai kurios iš jų po kiek laiko pranyksta. Prieš kuo nors tepant apdorojimo reikalaujančias namo dalis, rekomenduojama pirmiausia padaryti kelis bandinius ir kurį laiką juos palaikyti.

Valymas
Jeigu klimatas yra sausas, vėjas neša smėlį ir žemes, kurie nusėda ant sienos paviršiaus.
Smėlis ir žemės sugeria drėgmę, dėl to ima daugintis grybas ir puvinys. Drėgno klimato
juostose ant paviršių dėl to ima augti samanos ir kiti augalai.
Tokias apnašas rekomenduojama reguliariai valyti, tačiau ne per dažnai, nes dėl šio
proceso medienos paviršius dėvisi. Paprastai valyti užtenka kas 10 metų. Be to, labai
svarbu pasirinkti valymo metodus, kurie nepakenks paviršiui.
Plovimas drungnu (šiltu) vandeniu su maždaug 10 % namų apyvokos reikmėms
naudojamu chloru sunaikins kone visų tipų dumblius, samanas ir grybus. Plaukite
žemo slėgio purkštuvu. Nupurškę medieną labai atsargiai patrinkite paprastu šepečiu
medienos pjovimo kryptimi. Galiausiai švariai nuplaukite sieną su žarna, ant kurios sumontuotas žemo slėgio purkštuvas.
DĖMESIO!
Labai prašome savininkų neplauti niekuo neapdorotų namų aukšto slėgio purkštuvais – taip daryti visiškai nepatartina. Aukštu slėgiu į medienos paviršių purškiamas
vanduo medienai gali padaryti neatitaisomą žalą. Kelių minučių plovimas aukštu slėgiu atitinka 30–50 metų normalaus paviršiaus dėvėjimosi. Mediena sueižėja ir į ją
greičiau įsimeta grybai bei puviniai. Be to, medienos paviršiaus spalva ir struktūra iš
esmės pasikeičia. Mediena pašviesėja, tampa geltona su pilkos ir rudos spalvos dėmėmis, o visų sienų spalva suvienodėja.
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Impregnavimas
Asmenys, ketinantys naudoti impregnavimo nuo grybų ir puvinio priemonę, pirmiausia turi išsiaiškinti šiuos dalykus:
yy Atsiradusi žala priklauso nuo namo konstrukcijos ar nuo klimato poveikio.
yy Priėmus neteisingus techninius sprendimus prie namo, kyla pavojus, kad namas
pradės pūti. Dažnai problemas galima išspręsti labai paprastomis priemonėmis –
suremontuokite lietvamzdžius ir latakus, iškirskite apatinius, sienos rąstus dengiančius krūmokšnius, pažeminkite žemių lygį aplinkui namą ir išraukite per arti augančius augalus.
yy Kokia impregnuojamoji priemonė geriausiai tinka tokio pobūdžio žalai panaikinti.
yy Ar apdorojimas apskritai reikalingas.
yy Ar pasikeis apdoroto pastato išvaizda.
Nuo puvimo impregnuojamųjų priemonių rūšių nėra daug. Daugelio jų poveikis
trunka nuo mėnesio iki 3–4 metų.



Aukšto slėgio purkštuvu padaryta didžiulė
žala. Visas medienos paviršius sueižėjęs ir
sutrūkinėjęs. Be to, visame jos paviršiuje matyti
gilūs vandens čiurkšlių palikti pėdsakai.

Griežtai nepatartina skiesti, pavyzdžiui, medienos dervos nuo puvimo impregnuojamąja priemone. Dervos medieną saugančios savybės taip suprastėja, kad grybus
žudantis priedas visiškai neatsiperka. Be to, namas nutepamas nuodais, kurie jam iš
esmės nebūtini. Impregnuojamąsias priemones nuo puvimo patartina naudoti tik supuvusiose, t. y. ypač pažeistose vietose.
Tepti nuo puvimo impregnuojamąja priemone reikia laiku, t. y. prieš kitą paviršiaus
apdorojimo etapą. Lakioms dalelėms reikia duoti laiko išgaruoti, kad jos nesugadintų
galimo dažų arba dervos sluoksnio.

Medienos tonavimas
Dažnai seni namai restauruojami naujoviškomis medžiagomis, kartais šviežią medieną
reikia tepti taip, kad ji atrodytų kaip sena.
Pati gamta ir didžiulė kantrybė duos patį geriausią rezultatą. Tikėtina, kad maždaug
po metų visų naujų statinio dalių paviršiai ir spalva per daug nebesiskirs.
Jeigu vis dėlto buvo nuspręsta tonuoti naujas medžiagas, pirmiausia patartina atlikti bandymus. Bandymai atliekami ant nuo restauracijos likusių medienos likučių. Pridėjus bandymus šalia tos vietos, kuri buvo remontuota, po kiek laiko galima įvertinti rezultatą. Kad tonavimas pavyktų, reikia siekti, kad naujų medžiagų paviršius ir struktūra
būtų kuo panašesni į senąją medieną. Čia pateikiami du vykusio tonavimo metodai.

1. TONAVIMAS RUDAI
Šio metodo pagrindas – pigmentinė medžio derva (žr. informacinį straipsnį apie tepimą derva).
Gali būti sunku išgauti tokią spalvą, kokią paviršius turėjo nuo seno. Lygus ir žvilgus
paviršius, kuris gaunamas iškart nutepus derva, netrukus praranda šias savybes. Vėliau
spalva ir paviršius kinta yrant dervai ir po ja esančiai medienai. Dėl to labai sunku numatyti, kaip siena atrodys po kelerių metų.



Rąstinis namas po purškimo aukštu slėgiu. Visi
paviršiai yra šviesūs, dėmėti ir suskilinėję.

2. TONAVIMAS RUDAI
Kito metodo pagrindas – aliejiniai dažai. Šiais dažais gali būti dažoma tiek pastato išorė,
tiek vidus.

Reikalinga įranga:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

„Oxan“ arba „Benar“ aliejus
Baltasis spiritas
Aliejiniai dažai tūbelėse (dailininkų dažai) (sausi vidaus ir išorės dažai)
Paprasti teptukai (2–10)
Platus plokščias šepetukas
Nesipūkuojantys skudurėliai
Vonelė ir vienas kitas kartono gabalas

VALSTYBĖS ANTIKVARO INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDĄ
Riksantikvaren. Dronningens gt 13.
Postboks 8196 Dep., 0034 Oslas 1.
Telefonas (02) 94 04 00. Telefaksas (02) 94 04 04

4.9.

Jeigu tonuojate viduje esantį paviršių, „Oxan“ arba „Benar“ aliejų galima atskiesti
perpus su baltuoju spiritu arba lazurito aliejumi, tačiau dažydami išorinius paviršius
juos naudokite neskiestus.

Dažymas



Natūralus sienos plokštės paviršiaus tonavimas
Oslo rajone. Plokštė 0,4; 8 ir 20 savaičių buvo
laikoma atvirame ore. „Mycoteam“ nuotrauka

Dažai sumaišomi ant kartono arba inde. Jų maišoma tiek, kad pakaktų du kartus nutepti apdorotiną paviršių. Antrąsyk gauti tokią pačią spalvą yra labai sunku. Mišinys turi
būti tirštas, o jo spalva tamsesnė nei ta, kuri bus ant sienos.
Pamirkykite teptuką į „Oxan“ arba „Benar“ aliejų, paskui pakabinkite nemažai dažų
mišinio. Teptuku tirštai ir tamsiai nutepkite naują medienos paviršių. Dažykite medienos kryptimi. Dažų mišinį palikite keletui minučių ir skudurėliu nušluostykite dažų perteklių arba paskirstykite jį plokščiu šepečiu.
Jeigu reikia, viską pakartokite po 1,5 valandos arba 2 valandų. Dažų mišinį galima
ruošti du kartus – apatinis sluoksnis gali būti šiek tiek per šviesus, o viršutinis šiek tiek
per tamsus.
Tokia „aliejaus beico“ forma išlieka ilgai. Tepimo technika reikalauja tam tikrų įgūdžių. Rezultatas gali būti toks, tarsi paviršius būtų padengtas plonu šokolado glajaus
sluoksniu.

Geležies sulfato naudojimas
Geležies sulfatas gali būti naudojamas kaip pagrindas rudam beicui, kad medienos
paviršius atrodytų kaip senas, ir naujai medienai nudažyti. Geležies sulfatas turi silpną
grybus ir puvimą stabdantį poveikį.

Įranga ir dažymas
Geležies sulfatas, kurio galima nusipirkti vaistinėse arba dažų parduotuvėse
Vanduo, plastikinis kibiras ir storas teptukas.



Naujas geležies sulfatu nuteptas namas VestTelemarko regione. Kairėje esantis namas
statytas maždaug 1960 m. ir tada jis taip pat
buvo nuteptas geležies sulfatu. Matydami,
kokios spalvos siena yra dabar, galime
palyginti, kaip geležies sulfatu nuteptą namą
veikia saulės šviesa.

Pagal pietinę sieną Snerlėje (Lalmo regionas),
matyti, kaip bėgant laikui keičiasi tonavimas.
Originalūs namo langai buvo pakeisti praėjusio
amžiaus pabaigoje, o senos angos buvo
užkaltos.



Išmaišykite 10–30 gramų geležies sulfato vienam litrui vandens plastikiniame kibire. Mišinys yra šviesiai žalias ir nenuodingas. Mišinys nedelsiant tepamas ant paviršiaus
ir išdžiūsta per kelias minutes. Išdžiūvęs paviršius būna pilkai žalsvas. Žalia spalva vėliau
išnyksta, o ją pakeičia sidabriškai pilka arba pilkai rusva spalva. Poveikis bėgant laikui tik
didėja. Jeigu paviršius ne visai tamsus, visą procedūrą galima pakartoti.
Net ir naudojant geležies sulfatą, pirmiausia rekomenduotina atlikti bandymą ir pridėti jį prie dažytinos vietos. Po kelių mėnesių bus aiškiai matyti, kaip tamsėja medienos
paviršiaus spalva. Procesas vyksta greičiau, kai paviršius reguliariai atsargiai nupurškiamas vandeniu. Puikiai tiks paprasta žemo slėgio vejai laistyti skirta žarna su labai smulkiai purslus taškančiu purškikliu.
Geležies sulfatas retai duoda gerų rezultatų, jeigu naudojama šviežia, greitai užaugusio medžio mediena. Dėl to remontuojant senus namus reikėtų naudoti šerdingą
medieną arba senas kokybiškas medžiagas.
Paviršiaus, kuris buvo nuteptas geležies sulfatu, vėliau dažyti nebegalima. Galima
naudoti dervą, tačiau tokiu atveju tai turi būti gryna medienos derva.
Dėl geležies sulfato ima rūdyti vinys ir metalo apkaustai, todėl ant sienos ir pamatų gali atsirasti rūdžių juostų. Jeigu vėliau bus dažoma ruda spalva, rūdys prasimuš į
paviršių ir medienos paviršiuje liks dėmių.
Dauguma impregnuojamųjų priemonių kenkia sveikatai.
Laikykitės gamintojų instrukcijų ir naudokite atitinkamas apsaugos priemones.

Literatūra

Drange T., H.-O. Aanensen og J. Brænne: Gamle Trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold (Seni
namai: istorija, remontas ir priežiūra). Oslo, 1992.
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Žaliasis muilas – natūralus produktas, pagamintas iš riebalų ir kalio šarmo. Jis valo ir
saugo. Apdorojant medines grindis, negalima naudoti žaliojo muilo, kuriame yra amonio chlorido. Amonio chloridas (NH4C) skaido rišamąją medienos medžiagą, ligniną.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Paruošimas
Grindis galima išvalyti kalkių vandeniu. Toks vanduo ne tik gerai valo, bet ir atveria medienos poras. Žaliasis muilas geriau įsigeria į tokiu būdu impregnuojamą medieną.
Kalkių vanduo: dvi saujos gesintų kalkių 10 litrų vandens paliekama pastovėti per
naktį, kol jos nusėda. Tuomet vanduo perpilamas į kitą talpyklą ir naudojamas.
Sunkiai išvalomos riebalų dėmės nesunkiai pašalinamos riebalus naikinančiomis
priemonėmis „Ata Mild“ arba „Finasol“ (jomis plaunami ir varikliai).

4.10. Neapdorotų
pušinių ir eglinių
lentų valymas
žaliuoju muilu

Dėmesio! Draudžiama kalkių vandeniu valyti buko, ąžuolo ir uosio medieną.
Šios medienos rūšys nuo kalkių vandens įgauna violetinį atspalvį.

Impregnavimas

Šiame informaciniame straipsnyje
pateikiamos instrukcijos, kaip žaliuoju muilu
impregnuoti neapdorotas pušines arba
eglines grindis taip, kad paviršius gražiai
blizgėtų ir susidarytų iš dalies atspari purvui
plėvė.
Instrukcijos tinka tiek naujoms grindims, tiek
senoms, nuo kurių buvo pašalinti dažai.
Impregnavimo poveikis sustiprėja, kai grindys
žaliuoju muilu apdorojamos reguliariai.
Apdorojant žaliuoju muilu ilgą laiką, muilas
vis geriau įsigeria, todėl ant riebaus paviršiaus
lakas nebelimpa.

Naudokite vieną iš žemiau aprašytų būdų:
A. Grindys gerai įtrinamos neskiestu muilu ir paliekamos per naktį. Po to jos nuplaunamos drungnu žaliojo muilo vandeniu, sumaišius 2 dl žaliojo muilo ir 10 litrų vandens. Grindų nuskalauti nereikia.
B. Į 10 litrų vandens įpilamas 1 litras skysto žaliojo muilo. Grindys kruopščiai nuplaunamos šiuo mišiniu taip, kad atrodytų „prisodrintos“. Grindų nuskalauti nereikia, tačiau po 10–15 min. skysčio perteklius nušluostomas gerai išgręžtu skuduru.

Tolesnė priežiūra
Grindis galima plauti žaliojo muilo vandeniu sumaišius 1 dl muilo ir 10 litrų vandens.
Grindys neturi būti per šlapios ir nereikia jų šveisti, nes be reikalo pašalinsite impregnuotą grindų sluoksnį. Sunkiai išvalomas riebalų dėmes galima pašalinti atskirai su
„Ata Mild“ arba „Finasol“. Nenaudokite šiuolaikiškų (sintetinių) ploviklių, nes juose gali
būti sudėtinių dalių, kurios kenkia medienai.
Grindų švariu vandeniu nuplauti nereikia.
Impregnavimas kartojamas tik tada, kai reikia. Patartina impregnuoti ypač smarkiai
dėvimas vietas.

Patinavimas
Šiuo būdu apdorotų pušinių grindų paviršius tampa sidabriškai pilkas. Eglinės grindys
būna šiek tiek šviesesnės. Kad apdorojimo poveikis būtų geresnis, į žaliojo muilo vandenį kartą per metus galima įdėti saują vandenyje išmaišyto baltojo molio. Medienos
paviršius taps švelniai pilkšvas. Baltojo molio galima įsigyti dažų arba laisvalaikio pramogų parduotuvėse.

Išleista 1991 m. spalio mėn.
Galioja iki 1993 m. spalio mėn.



Amonio chloridas suskaido rišamąsias medienos
medžiagas. Dėl to naudokite natūralų produktą –
gryną žaliąjį muilą. Jis ir valo, ir saugo.
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Bendra informacija
Apdailintos išorinės sienos yra pagrindinė pastato dalis, atspindinti jo savitumą ir galinti daug papasakoti apie pastato amžių bei istoriją. Sienų apdaila yra labai svarbi, nes
laikančiosios namo konstrukcijos nesudrėksta ir nesupūna.
Nespręskite apie sienų apdailą pagal išvaizdą! Sienų apdaila gali būti nusidėvėjusi
dėl vėjo ir kritulių poveikio. Šie amžiaus pėdsakai dažnai yra labai teigiami elementai,
kuriuos verta išlaikyti. Nors sienų apdaila, jei dažai ir nusilupę, atrodo varganai, tačiau
jų kokybė gali būti neįtikėtinai gera. Per daug nepasikliaukite šiuolaikinių statybų išmintimi: jeigu po šimto metų sienos apdaila yra tik šiek tiek sugadinta, vadinasi, ji gali
atitarnauti ir dar šimtą metų.

Pastatų ir
konstrukcijų
priežiūra

Pažeidimai ir jų atsiradimo priežastys
Puvėsis ir kartais vabzdžiai sugadina sienų apdailos medieną. Apdailos medienai didelį
poveikį daro ir saulė, sniegas bei lietus. Paprastai į tokį sienų irimą žiūrima kaip į natūralų senėjimo procesą.
Puvinys yra pavojingiausias iš pažeidimų, tačiau kartu jį yra įmanoma panaikinti
ir neleisti jam atsirasti. Pagrindinė jo atsiradimo priežastis – ilgą laiką išliekanti didelė
drėgmė. Mediena yra atspari drėgmei, jeigu sudrėkusi gali išdžiūti. Puvėsis paprastai
plinta, kai medinis paviršius yra nedažytas ir ilgai išlieka drėgnas.
Įvertinant apdailos medienos būklę, svarbu nesuklysti ir natūralų nusidėvėjimą atskirti nuo pažeidimų.

4.11. Išorinių sienų
apdailos priežiūra

Natūralus nusidėvėjimas
Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.

Neprižiūrėtai medžio apdailai didelį poveikį daro saulė ir vėjas. Šis natūralus procesas
medžio apdailai ir pastatui suteikia „leistinus“ amžiaus pėdsakus. Oro sąlygų paveiktų,
bet iš esmės nesugadintos sienų apdailos siūloma kuo ilgiau nekeisti nauja! Dažai kaip
oda apdailos medieną apsaugo nuo oro sąlygų poveikio. Dažniausiai dažų sluoksnį (rišamąją medžiagą ir dažų pigmentą) neigiamai veikia saulė ir lietus. Einant laikui, dažyto
medžio paviršius gali tapti nelygus priklausomai nuo to, kiek ankstesnių dažų sluoksnių
yra nugremžta. Taip pat, kaip ir neprižiūrėtos sienos, tai gali būti svarbu, vertinant pastato amžių. Senieji dažų sluoksniai taip pat saugo pastato spalvų istoriją.

Išleista 1996 m. balandžio mėn.

Pažeidimai
Medžio apdailos būklė įvertinama gana paprastai – ylą arba peilį įbedant į medieną.
Jeigu įrankis įsminga ne giliau nei 2–4 mm, vadinasi, sienos apdailos mediena yra geros
būklės. Jeigu įrankis sminga giliau, apdailos medieną sugadino puvėsis arba kas nors
kitas. Kai kurios toliau paminėtos dalys labiau kenčia nuo drėgmės ir puvėsio, todėl jas
reikia atidžiau prižiūrėti. Tai:
– Apatinė sienų dalis, ypač netoli žemės esančios vietos. Ypač pažeidžiama šiaurinių
sienų apdailos mediena, nes ji lėčiau džiūsta.
– Apatinė langų dalis.
– Prie lietvamzdžių.
– Prie sienos (stogo) sandūrų.
– Ribos tarp viršutinių (apatinių) sąramų.

AMERICAN
EXPRESS

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS

Per daugelį metų aplink namą prisikaupia
žemių. Jeigu namas dar ir nusėda, dėl
besikaupiančios drėgmės ir įsimetusio puvinio
lentjuosčių galai sutrūnija. Nuotraukoje
parodytu atveju reikėtų šiek tiek nukasti nuo
fasado susikaupusias žemes.
Jono Brænne (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.
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Sandūrose ir plokščių galuose.
Greičiau pūna pastaraisiais metais nubeicuotos arba nudažytos naujais dažais, kurie pagaminti vandens pagrindu, plokštės. Informaciniame leidinyje pasitikslinkite,
kaip jas reikia dažyti.

Remontas
Pažeidimai
Senos sienos apdailos medžiagos paprastai būna labai kokybiškos. Išgauti tokią pačią
kokybę šiais laikais arba labai sudėtinga, arba labai brangu. Sienos apdailos medžiagos,
kurių tik apatiniai 10 cm yra sugadinti, jas keičiant naujomis, geros medžiagos būtų
tiesiog švaistomos ir niokojamos. Jeigu didžioji dalis senųjų sienos apdailos medžiagų pakeičiamos naujomis, tada visiškai sumenkinama pastato istorinė vertė, net jeigu
naujosios apdailos medžiagos ir atrodytų kaip ankstesnių kopijos.
Jeigu sienų apdailos medžiagos yra smarkiai sugadintos ir jas reikia pakeisti naujomis, būtina keisti tik puvėsio sugadintas dalis.
Reikia keisti kuo mažiau dalių:
– dalį vienos ar kelių lentjuosčių (prailginimas);
– visą vieną ar kelias lentjuostes (tik viršutines arba ir viršutines, ir apatines sąramas);
– vieną arba daugiau plotelių.

Statmenos medžio apdailos lentos

Nordre Skafså esančio rąstinio sandėlio
lentjuostėmis apkalta siena. Vienos sienos
apdaila yra neseniai pakeista. Tai padaryti
buvo būtina, kad nesutrūnytų po ja esantys
rąstai.
Birgerio Lindstado (Norvegijos kultūros
paveldo institucija) nuotrauka.



Puvėsis labiausiai sugadina apatinę vertikalios sienos apdailos dalį 10–20 cm lygmenyje, kur jos remiasi į mūrinius pamatus arba vandens latakus. Nėra jokių bendrų tokių
pažeidimų remontavimo taisyklių, tačiau čia aprašysime kelis galimus variantus:
– Nuskuskite ir nupjaukite sugadintą lentjuostės dalį ir prie jos prijunkite naujos lentjuostės dalį.
Privalumai: nereikia išmontuoti sienos apdailos lentų. Puikiai tinka esant vietiniams
pažeidimams.
Trūkumai: nauja sujungimo vieta sienoje. Jei visos lentjuostės bus pakeistos tame
pačiame lygmenyje, fasado sienoje bus matoma „juosta“.
– Išmontuoti sugadintas lentjuostes ir apversti jas aukštyn kojomis.
Privalumai: sugadintos lentjuosčių dalys atsiduria pastogės šešėlyje arba geriausiu
atveju po stogo atbraila. Tinkamiausias belangėms sienoms ir ten, kur lentjuostė
yra ištisa, be sujungimų. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių ar medžiagų.
Trūkumai: gali būti sudėtinga, jeigu lentjuosčių plotis yra nevienodas, arba gali
būti neįmanoma, jeigu lentjuostės yra siaurėjančio pavidalo. Keičiasi medžio pluoštų
kryptis. Sienos apdailą reikia išardyti.
– Sugadintą lentjuostės dalį nupjauti, lentjuostę nuleisti žemyn, o prie viršutinės
lentjuostės dalies prijungti naują trūkstamą lentjuostės dalį.
Privalumai: sujungimo siūlė bus paslėpta pastogės šešėlyje.
Trūkumai: reikės išardyti sienos apdailą.
– Frontono lentjuostės gali būti išmontuotos, sugadintos lentjuosčių dalys nupjautos ir paslinktos arčiau kampo. Ilgiausios lentjuostės turi būti pakeistos labai
gerai parinktomis jų kopijomis.
Patartina vienu metu taikyti kelis išvardintus remonto būdus.
Ten, kur lentjuostės yra sujungtos,
jungtys turi būti įstrižo pjovimo, kad vanduo nubėgtų žemyn, nesikauptų sujungimo vietoje. Jeigu siena yra dažyta, būtų
labai naudinga abu lentjuostės galus
prieš sujungiant nudažyti.
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Gulsčios medžio apdailos lentos
Apatinės lentjuostės yra labai pažeidžiamos, tačiau palyginti lengvai pakeičiamos. Į apdailos lentų kampus ir sujungimo vietas dažnai įsimeta puvinys. Puvinio
sugadintos lentų dalys nupjaunamos ir
pakeičiamos naujomis geros kokybės
lentomis. Būtina atkartoti ankstesnę sienos išvaizdą.

Sienos apdailos išardymas


Sienos apdailos lentos, „stovinčios“ ant mūrinių
pamatų, išliko nesugadintos. Kartais gali tekti
nupjauti 4–5 mm lentjuostės tarp sienos
plokštės ir mūrinių pamatų, kad jie nesiliestų
ir drėgmė nesisunktų į apatinę sienos apdailos
medienos dalį.
Haraldo Ibenholto (Valstybės antikvaro
institucija) nuotrauka.

Jeigu sienos apdailos lentjuostes būtina
išardyti ir visą arba dalį lentjuosčių būtina
pakeisti, rekomenduojama atplėšti lenteles ąžuoliniais pleištais arba kitos tvirtos
medienos pleištais, kurie įkalami prie vinimis prikaltų vietų. Jeigu sienos apdailą
sudaro kelios dalys arba joje yra įtrūkių,
pleištai turi būti gana ploni ir ilgi, kad visa
sienos apdailos medžiagos dalis būtų atsargiai atplėšta. Dažnai senos vinys laikosi taip
tvirtai, kad jų neįmanoma ištraukti. Tokiu atveju vinis reikia atsargiai nupjauti metalo
pjūklu, užkišus jį už apdailos medžiagos.
Nepamirškite pažymėti sienos apdailos medžiagos, prieš jas išardant, nufotografuokite arba nusipieškite eskizą, kad būtų lengviau susigaudyti, kai sienos apdailos medžiagas vėl reikės pritvirtinti.
Prieš pradedant ardyti sienos apdailą, reikia atsakingai apgalvoti, kokie gali būti
padariniai kitoms fasado dalims: langinėms, langų ir durų apvadams, kitoms fasado
dekoracijoms. Jeigu išardžius sienos apdailą šie fasado elementai būtų panaikinti, reikia
rimtai įvertinti ir nuspręsti, ar tikrai būtina ardyti sienos apdailą.

Sienos apdailos kopijos

Pastaba
Lietuvoje – saugomų pastatų fasadų remonto, restauravimo ir kitiems tvarkybos
darbams reikia gauti Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos
teritorinio padalinio leidimą, kai objektas
saugomas valstybės, arba savivaldybės
paveldosaugos padalinio leidimą, kai
objektas saugomas savivaldybės (Žin.,
2005., Nr. 57-1966).

Naujosios sienos apdailos lentelės turi būti esamų lentelių kopijos: turi atitikti jų plotį,
kontūrus ir paviršių. Jeigu lentos buvo obliuotos, vadinasi, ir dabartines lentas reikia
nuobliuoti. Ant obliuotų lentų dažai gana gerai laikosi, pažiūrėkite į seną sienos apdailą. Naujosios lentjuostės turi būti tvirtinamos lygiai taip pat kaip ir senosios. Laikykitės
krypties, kuria senosios lentjuostės buvo tvirtinamos. Išvardysime kelis pagrindinius
dalykus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį keičiant sienos apdailą:
Mediena: pušis, eglė ar kt.
Medžiagos kokybė: šerdies mediena, pjautinė mediena, medienos fizinės savybės.
Matmenys: plotis, storis, ilgis.
Matmenų pokyčiai: siaurėjimas, kiekvienos lentjuostės plotis ir storis arba skirtingų
pločių ir storių lentjuostės.
Formavimas: obliuotas paviršius.
Paviršius: įbrėžimai, pjūvių ar obliaus žymos.
Paskirstymas: geriausios kokybės medžiagos naudojamos matomiausiose pastato vietose.
Montavimas: lentelės kraštinė išorėje ar viduje, plokštė tvirtinama statmenai ar gulsčiai.
Vinys: vinių kiekis ir jų kalimo tvarka.
Prieš pradedant saugomų pastatų fasadų rekonstrukcijos darbus, pirmiausia reikia
gauti vietos savivaldybės kultūros paveldo administratoriaus sutikimą.
Prevencijos priemonės
Kad pastatas nesugriūtų, kad į jį neįsimestų puvinys ar neužpultų vabzdžiai, reikia laikytis dviejų paprastų taisyklių: būtina kuo mažesnė drėgmė ir kuo greitesnis džiovinimas.
Įpraskite bent kartą per metus apžiūrėti sienų apdailos medžiagas.
Pastatas beveik nesudrėksta, jeigu:
– Stogas yra sandarus.
– Vandens latakai ir lietvamzdžiai yra tvarkingi. Vandenį praleidžiantys latakai ir lietvamzdžiai gali būti daug pavojingesni nei jei jų visai nebūtų, nes tam tikrose vietose privarva daug vandens.
– Reikėtų sumažinti kritulių tekėjimo srovę. Tai galima padaryti, jei šiek tiek nuleisite
lietvamzdį, arba, jeigu įmanoma, pakeiskite po juo esančias žemes į žvyrą, kuris
gerai sugeria vandenį.
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Patarimai paremti pagrindiniais
pastato apsaugos principais. Svarbiausi iš jų:
– Reikia išsaugoti kuo daugiau pastato dalių. Todėl intervencija remontuojant arba plečiant pastatą
turi būti kuo mažesnė.
– Geriau renovuoti negu remontuoti ir geriau remontuoti negu keisti
nauju.
– Tiek remontuojant, tiek prižiūrint
pastatą privaloma laikytis tradicinių būdų ir naudoti tradicines
priemones.
– Paslėptos pastato dalys (konstrukcijos) yra lygiai tokios pat svarbios
kaip ir matomos (paviršius).
– Jeigu būtina pakeisti kokią nors
dalį, geriau pridėti nei nuimti senąją originalią dalį. Geriausias istorinis pastato „archyvas“ yra pats
pastatas.
– Dažnai svarbu išsaugoti senuosius pastatus ir jų priestatus. Jie
gali daug papasakoti apie pastato
gyvavimo istoriją, jie atspindi besikeičiančio stiliaus kryptis ir pastato
paskirtį.
Kiekvienam senam pastatui šie
patarimai yra tik bendro pobūdžio.
Kiekvienu atskiru atveju sprendimai
yra skirtingi ir turi būti priimami, atsižvelgiant į konkretų pastatą. Šiame
leidinyje nepateikta išsamios informacijos, kaip pastatą prižiūrėti ir kokias
medžiagas naudoti. Tokios informacijos nėra ir vadovėliuose apie statybas.
Informacijos rasite tik pačiame pastate
ir tradiciniuose statybų papročiuose,
kurie būdingi konkrečiai vietovei.

Reikia stengtis, kad medžio lentelės sugertų kuo mažiau drėgmės. Jeigu sienos apdailos lentos „stovi“ tiesiai ant mūrinių pamatų, žemės pagrindo ar vandens paviršiaus, būtų galima įstrižai nupjauti ploną sienos apdailos lentos juostelę. Ši didelė
intervencija reikalinga tik tokioms sienoms, kurioms tenka didelė drėgmė ir kurios
ilgai nedžiūsta.
Lietvamzdžiai ir latakai po ir virš langų turi būti tvarkingi: jei bus netvarkingi, iškart
varvės vanduo.
Dažyta sienų apdailos mediena prireikus dažytina tradicinėmis dažymo priemonėmis, linų sėmenų aliejaus ir dispersiniais dažais. Pirmiausia reikia nuvalyti senus dažus
ir tik tada dažyti iš naujo. Informaciniame straipsnyje aprašyta, kaip reikia dažyti.
Sienos džiūna greičiau, jeigu:
Prie sienos neauga krūmai ar medžiai.
Nuo sienų nuplautos kerpės ir samanos. Jos sulaiko drėgmę ir mediniai paviršiai
lėčiau džiūna. Įsidėmėkite! Jokiu būdu neplaukite aukšto spaudimo srove.
Sienos dažomos tradiciniais dažais. Dispersiniai dažai ir linų sėmenų aliejaus pagrindu paruošti dažai geriau pasklinda nei naujieji aliejaus arba plastiko pagrindu
pagaminti dažai. Tai reiškia, kad jie daug geriau praleidžia vandenį, o kartu ir leidžia
jam greičiau išgaruoti iš sienos. Daugelio šimtmečių patirtis rodo, kad tradiciniai
dažai tinkamesni turint omenyje pastatų techninius trūkumus, kurių kartais pasitaiko senuose pastatuose.

Apvadai
Nedėkite ornamentų, jeigu nėra tokios tradicijos. Jeigu tokia tradicija yra, laikykitės jos
pasirinkdami medžiagas ir formas. Naudokite cinką, šviną, varį ir nenaudokite jau pagamintų plastikinių plieno imitacijos apvadų.

Impregnuotos medžiagos
Impregnuotas medis nėra vertinamas tradicinėse statybose, be to, aplinkos apsaugos
tarnybos siūlo jų vengti. Impregnuotose statybinėse medžiagose yra sunkiųjų metalų,
kurie nesudega ir nesupūna, todėl turi būti specialiai sunaikinamos po to, kai jau tampa nebenaudojamos. Storas rąstas yra labai atsparus drėgmei bei nusidėvėjimui ir, ko
gero, atsparesnis už impregnuotą medį.

Sienų izoliavimas
Sienų izoliavimas mineraline vata, įpurškiama į sienų tarpus, – įprastas būdas apšiltinti
senus pastatus ir taip taupyti šilumą. Vidaus ir išorės izoliavimui naujomis sienų dangomis skiriama daug pinigų. Svarbu aiškiai žinoti, kad tokie sprendimai gali būti
labai abejotini ir neteisingi.
Gana gerai izoliuoja rąstinė siena, apkalta iš vidaus ir iš išorės. Izoliacija būtų dar
veiksmingesnė, jeigu imtumėmės papildomų priemonių, pavyzdžiui, užkamšytume
vidinių langų, grindų (sienų) tarpus, izoliuotume palėpes, rastume ir užtaisytume sienų
tarpus ir tarpus prie langų. Gali tekti nemažai padirbėti ties lango rėmo ir sienos sujungimu.
Jeigu sieną izoliuojame purkšdami mineralinę vatą, oro cirkuliacija tarp sienos apdailos sluoksnio, rąstų ir pastato rėminės konstrukcijos bus sustabdyta. Šilumos balansas sienoje bus sutrikdytas. Kai po sienos apdaila necirkuliuoja oras, pastato konstrukcijos nedžiūna, o tai yra labai svarbu. Be to, sienos apdailos medieną sugadins skylės,
kurias būtina pragręžti, norint įpurkšti mineralinę vatą. Beveik neįmanoma nepastebimai užtaisyti sienų skyles.
Jeigu izoliuojame nauja apdaila arba plokštėmis, sienos apdailos medžiaga išsikiša
už mūrinio pagrindo ribų, atbrailų, lauko durų ir kitų pastato dalių. Tai akivaizdžiai nesėkmingas sprendimas.
Jeigu atsargiai išardysime visą sienos apdailą bei sienos dekoracijas ir vėl juos sugrąžinsime, darbas bus labai brangus, o nauda galbūt bus maža arba nebus jokios
naudos.
Jeigu nesirūpinsime senąja sienų apdaila, bus pigiau, tačiau pastatas nebeišsiskirs ir
jis antikvarine, paveldosaugine prasme bus bevertis.
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Namai dažomi tiek norint juos apsaugoti, tiek dėl to, kad būtų gražūs. Namo lentos,
langai ir durys išsilaiko kelis šimtmečius, dažai – trumpiau. Dažai pastatą saugo ir puošia tik tam tikrą metų skaičių, vėliau jie tampa kito dažų sluoksnio pagrindu. Kiekvienu
minėtu etapu dažams keliami vis kitokie reikalavimai.
Senus namus ir toliau derėtų dažyti gerais tradiciniais dažais, pavyzdžiui, linų sėmenų aliejaus ir dispersiniais dažais. Šie dažai jau labai ilgai naudojami, todėl mes daug
žinome apie jų technines savybes ir priežiūrą. Nauji dažai pasižymi daugybe puikių
savybių, tačiau negalima senų namų dažyti šiuolaikiniais ir senais dažais, nes dėl techninių skirtumų namo priežiūra pasidaro sudėtingesnė ir namas, t. y. mediena, greičiau
suyra.

Tradiciniai dažų tipai
Linų sėmenų aliejaus dažai
Linų sėmenų aliejaus dažai naudojami nuo XVII a. Šiuos dažus sudaro pigmento milteliai ir linų sėmenų aliejus. Tris šimtus metų namų išorė ir vidus buvo dažomi linų
sėmenų aliejaus dažais. Maždaug 1960 m. linų sėmenų aliejaus dažus išstūmė alkido
aliejaus dažai. Tačiau linų sėmenų aliejaus dažai buvo gaminami visą laiką ir šiuo metu
itin domimasi būtent šiais dažais. Į šiuolaikinius linų sėmenų aliejaus dažus pilama šiek
tiek tirpiklio (vaitspirito), kai kurių pagalbinių medžiagų, kurios kenkia pastatų ilgaamžiškumui.
Linų sėmenų aliejaus dažai pasižymi šiomis savybėmis:
yy Nedidelis tirpiklio kiekis (nekenkia gamtai).
yy Paviršius lengvai užtepamas ir dažomas.
yy Dažai gerai įsigeria į pagrindą ir todėl puikiai sukimba.

AMERICAN
EXPRESS

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS

Norvegijoje linų sėmenų aliejaus ir dispersiniais
dažais tradiciškai buvo dažoma medinių pastatų
išorė. Nuotraukoje – linų sėmenų aliejaus dažais
dažytos durys ir dispersiniais dažais dažytos
lentos.
Jono Brænne (Norvegijos kultūros paveldo
institucija), nuotrauka.
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yy Atviri difuzijai, t. y. dažų sluoksnis praleidžia drėgmę.
yy Lankstūs, jeigu pagrindas išlinksta.
yy Gana ilgai džiūsta. Dėl to dažai geriau sukimba, tačiau taip pat gali įgerti daugiau
purvo, o dėl saulės poveikio gali susidaryti pūslelių (tamsių).
yy Palyginti su šiuolaikiniais alkido aliejaus dažais, mažiau atsparūs oro poveikiui. Tai
ypač aktualu dengiant kreida, nes mažiau žvilga ir dažai tampa nebe tokie tvirti. Tačiau šiais laikais toks paviršiaus dėvėjimasis laikomas privalumu, nes aiškiai matyti,
kada jį reikia perdažyti ir nesusidaro itin storas dažų sluoksnis.
yy Linų sėmenų aliejaus dažai laikosi 8–15 metų (priklauso nuo oro poveikio stiprumo).

Dispersiniai dažai
Dispersiniais dažais pastatai dažomi taip pat seniai, kaip ir linų sėmenų aliejaus dažais.
Jie ypač populiarūs šalies viduje. Įprastiniai pigmentai būdavo raudonos ir geltonos
žemės spalvų (geležies oksidai). Šiais dažais dažoma tik išorė. Langų rėmai ir apvadai
dažomi ne dispersiniais dažais, bet linų sėmenų aliejaus dažais. Dispersinius dažus šiais
laikais išstūmė kiti dažai, tačiau dalis naudojamų pastatų vis dar tebestovi su dažų likučiais, kurie buvo užtepti prieš 50–100 metų. Švedijoje dispersiniais dažais (vadinamąja
„Falu“ raudona spalva) daugiausia dažomi kaimo pastatai.
Dispersiniai dažai paprastai gaminami sumaišant pigmento miltelius su rugių miltų
klijais ir įpilant šiek tiek linų sėmenų aliejaus. Šiuolaikinių Norvegijoje gaminamų dažų
rišiklis yra celiuliozė arba kviečių klijai.
Dispersiniai dažai turi tokių savybių, dėl kurių jie yra tiesiog idealūs:
yy Juose nėra jokių organinių tirpiklių (nekenkia gamtai).
yy Gerai padengia paviršių.
yy Labai lengva užtepti. Dažų paviršius visiškai matinis. Spalva yra tokia pati kaip sauso
pigmento.
yy Dažant pagrindas neturi būti sausas.
yy Gerai įsigeria ir sukimba su visais matiniais įgeriančiais paviršiais.
yy Visiškai atviri difuzijai. Drėgmė be jokių kliūčių patenka į dažus ir iš jų išgaruoja.
yy Tinkamai naudojami dažai neskeldėja ir nesilupinėja.
yy Neatsiranda pūslelių.
yy Suyra erozijos būdu, dėl to visiškai galima kontroliuoti paviršiaus būklę ir nuspręsti,
kada jį atnaujinti. Dažuose esantys klijai pamažu nusiplauna ir dažai nueina. Išsiplovus pigmentui, paviršius grybams augti yra netinkamas.
yy Ypač lengva prižiūrėti; prieš dažant iš naujo nereikia skusti dažų.
Ekonomiški ir pigūs.
Dažai geriausiai limpa prie nedažytų paviršių arba paviršių, kurie ir anksčiau buvo
dažomi dispersiniais dažais. Jie taip pat puikiai sukimba su nusidėvėjusiu aliejaus beicu
arba derva. Jais nedažyti paviršių, kurie anksčiau buvo dažyti dažais, pagamintais aliejaus ir plastiko pagrindu.

Šiuolaikiniai medienos dažai

Alkido aliejaus dažai. Trumpai tariant, alkidas yra poliesteris, kuris derinamas su įvairiais
aliejais, kad išeitų pageidaujamų savybių rišiklis. Kai kuriuose alkido aliejaus dažuose
yra šiek tiek linų sėmenų aliejaus, tačiau jis turi ir savybių, kuriomis skiriasi nuo grynų
linų aliejaus dažų.
Dengiamasis beicas iš principo nėra beicas, o tik skiesti dažai alkido aliejaus pagrindu arba plastikinių rišiklių ir alkido aliejaus mišinio pagrindu.



Viena iš geriausių dispersinių dažų savybių
yra jų irimo būdas. Jie palaipsniui nusiplauna
ir virsta milteliais. Ant jų niekada neatsiranda
pūslelių. Ant daugelio jau dviejų žmonių kartų
nedažytų daržinių ir sandėlių yra likę senų
dispersinių dažų likučių. Ir toliau dažykite
būtent šiais dažais! Prieš dažant pilkus
paviršius, nuo kurių dažai visiškai nusitrynė,
paviršių reikėtų nušveisti plieniniu šepečiu ir
pašalinti visą suirusį medienos pluoštą.
Tone Olstad (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

Kokius dažus pasirinkti?
Ir toliau pastatus, dažytus tradiciniais dažais, t. y. linų sėmenų aliejaus arba dispersiniais
dažais, dažykite šiais dažais. Su šiais dažais dirbdami esame sukaupę daug ir geros patirties. Be to, jie atitinka visus išorės dažams keliamus reikalavimus:
yy
yy
yy
yy
yy

Aiški dažų sudėtis.
Lengva jais dažyti, jie ekonomiški ir praktiški.
Puikiai sukimba.
Puiki, gerai medieną apsauganti danga.
Lankstūs ir prisitaiko prie pagrindo.
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yy Irimas (byrėjimas, erozija) prasideda pirmiausia paviršiuje ir laipsniškai eina gilyn.
Ypač gerai besidėvintys dažai nebūtinai tinka pastatams. Daug svarbiau, kad dažai
irtų ir kad irimas prasidėtų nuo paviršiaus ir eitų gilyn.
Nesunkiai prižiūrimi.
yy Atviresni difuzijai. Tai itin svarbu norint apsaugoti medieną, nes jos patvarumas priklauso nuo to, ar dažų sluoksnis medienoje nesulaiko drėgmės.
Linų sėmenų aliejaus dažais ir toliau dažytini ligi šiol šiais dažais dažyti pastatai.
Dažymas alkido aliejaus dažais ant senų linų aliejaus dažų duoda labai prastą rezultatą
tiek estetine, tiek technine prasmėmis. Alkido dažai sudaro daug storesnį ir tankesnį
sluoksnį, dėl to jie greičiau nueina pūslelėmis ir atsiknoja. Ligi šiol dėl pūslelių buvo
kaltinami būtent linų aliejaus dažai, tačiau paaiškėjo, kad kalti ne dažai, o šiuolaikinių
ir senų dažų derinys. Tačiau šiuolaikiškus dažus dengiant linų sėmenų aliejaus dažais
tokios problemos nekyla. Linų aliejaus dažai netgi turi savybę prasiskverbti pro lateksą
ir dengiamąjį beicą ir įsitvirtinti ankstesniuose dažų sluoksniuose.
Dispersiniai dažai geriausiai limpa ant paviršių, dažytų to paties tipo dažais, neapdorotos medienos ir nusidėvėjusių kadaise aliejaus beicu ir derva dengtų paviršių.
Jeigu dispersinių dažų sluoksnis buvo padengtas kitais dažais, nerekomenduojama vėl
grįžti prie dispersinių dažų, nes jie neprilips prie pagrindo. Ir toliau dažykite linų sėmenų aliejaus dažais.

Kada dažyti?
Nedažykite per dažnai. Dažykite tik tada, kai seni dažai kaip reikiant nusidėvėję. Ant
pastato nesusidarys daugybė dažų sluoksnių. Sienos paprastai dėvisi skirtingu greičiu.
Perdažant ypač smarkiai oro paveiktas sienas, ant kurių dažai gerai laikosi, tereikia nuvalyti, pietinę sieną reikia dažyti dažniau nei šiaurinę.
Dažų pažeidimai atsiranda dėl pačių dažų savybių, tačiau gali atsirasti ir dėl techninių statybos problemų arba pastato trūkumų. Dažniausiai pasitaikančios techninės
statybos problemos yra tokios, kad vanduo prasiskverbia į medieną po dažais dėl to,
kad prateka stogas arba vanduo pasiurbiamas. Jeigu problemos yra būtent tokios, neužteks iš naujo padengti pažeistą vietą.
Išorės dažai suyra keliais būdais:
Pradeda byrėti, kai rišiklį ardo saulė ir lietus. Paviršius dėl to tampa labiau matinis ir
keičia spalvą. Kai dažų paviršius gana smarkiai pulverizuojasi, dažų sluoksnis suplonėja.
Tai gali būti privalumas, jeigu kalbama apie ilgesnę perspektyvą, nes nesusidaro storų dažų sluoksnių. Byrėjimas yra normalus ir teisingas senėjimo procesas. Priemonės:
įprastinis paviršiaus paruošimas ir dažymas.
Skeldėjimas yra įtrūkimų tinklas ir priklauso nuo įtampos tarp dažų sluoksnio ir pagrindo skirtumų arba įtampos pačiame dažų sluoksnyje. Pasenę ir pasidarę ne tokie
elastingi dažai nebegali prisitaikyti prie pagrindo kitimo ir suskeldėja. Skeldėja dažniausiai paviršiai, esantys šešėlinėje namo pusėje, kur byrėjimas yra minimalus ir dažų
sluoksnis išlaiko pirminį storį. Skeldėjimas yra įprastas senėjimo procesas. Priemonės:
įprastinis paviršiaus paruošimas ir dažymas.



Daugelis šiuolaikinių dažų yra tankūs ir stiprūs.
Nudažius tokiais dažais iš išorės nematyti, kad
kažkas ne taip. Už „dailaus“ paviršiaus susikaupė
drėgmė ir mediena supuvo. Kai buvo daroma
nuotrauka, pastatas buvo tik dvejų metų
senumo.
Tone Olstado (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

Dažai lauposi dėl kelių priežasčių:
yy Dažų sluoksnių yra tiek daug, kad jie sudaro storą plėvę, kuri nebegali prisitaikyti
prie pagrindo kitimo.
yy Prastai atlikti paruošiamieji darbai. Labai svarbu gerai paruošti paviršių, jeigu ankstesnis dažų sluoksnis riebus, žvilgus arba byrantis arba jeigu medienos paviršius
nusidėvėjęs, t. y. pilkas ir pasišiaušęs.
yy Naudojami skirtingų tipų dažai, ypač stiprūs dažai ant silpnesnių sluoksnio. Tuomet
stipresni dažai ištraukia silpnesnius.
yy Dažų potėpiai yra aiškiai per stori.
yy Neapdorota mediena nebuvo gruntuota arba pagrindas per riebus.
Priemonės: nušveiskite kuo daugiau atsiknojusių dažų. Vėliau įprastiniu būdu paruoškite paviršių ir dažykite.
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Dažai lauposi ir tuomet, kai mediena per drėgna. Sudrėkęs gali būti tiek
medienos vidus, tiek išorė. Išorėje esanti
drėgmė priklauso nuo lietaus, kuris prasiskverbia pro įtrūkimus ir techniškai silpnas pastato vietas. Viduje esanti drėgmė
priklauso nuo kondensato. Dažų laupymosi dėl drėgmės pertekliaus ant pagrindo požymiai yra tokie:
– dažai atsilupa prie pat medienos ir lupasi juostelėmis;
– ant nusilupusių dažų juostelės yra prilipusio medienos pluošto,
– po dažais esanti mediena – pilka ir drėgna.
Priemonės: suraskite ir pašalinkite
drėgmės priežastį. Nuskuskite dažus. Tegul mediena išdžiūsta. Vėliau įprastiniu
būdu paruoškite paviršių ir jį dažykite.


Prieš dažymą pagrindinis paruošiamasis darbas
yra šveitimas. Šveiskite medienos kryptimi
instrumentu su keičiamais šveitimo peiliais.
Jeigu lenta išsilanksčiusi, gali tekti nudilinti
keičiamo peilio kampus, kad ant jos neatsirastų
gilių įrėžių. Nereikia skusti gerai sukibusių dažų.
Paviršius, ant kurio dažai laikosi tik iš dalies, yra
tarsi senovinių pastatų vizitinė kortelė. Šviesai
krintant iš šono (žr. nuotrauką), tai itin aiškiai
matyti.
Haraldo Ibenholto (Valstybės antikvaro
institucija) nuotrauka.

Pūslelių atsiranda tik ant aliejinių dažų. Gali atsirasti kelių rūšių pūslelių. Jų atsiranda
dėl saulės, dėl linų aliejaus ir dėl vandens.
Daugiausia pūslelių atsiranda nuo saulės. Neseniai ant pastato paviršiaus užtepti
ir nespėję išdžiūti dažai staigiai įkaista. Įkaitusios dujos neprasiskverbia pro paviršių ir
susidaro pūslelių. Tad sienas reiktų dažyti saulei nusileidus. Pūslelės vėliau paprastai
susiploja.
Pūslelės dėl linų aliejaus susidaro tada, kai namas buvo nugruntuotas riebiais linų
sėmenų aliejaus dažais arba kai į linų sėmenų aliejaus dažus buvo įpilta menkių arba
silkių taukų. Pavojus didėja priklausomai nuo dažų storio ir tankumo, be to, problema
iškyla tik tuomet, kai pastatas jau buvo keletą kartų perdažytas. Linų sėmenų aliejaus
pūslelių neatsiranda tose vietose, kur seniausias dažų sluoksnis nuolat byra ir plonėja. Pirmiausia pūslelių atsiranda tose vietose, kurios yra gerai apsaugotos nuo kritulių,
pavyzdžiui, pastogėse. Reikia pabrėžti, kad pūslelių neatsiranda tada, kai gruntavimui
naudojami šiuolaikiniai cinko oksido turintys linų sėmenų aliejaus dažai.
Pūslelių dėl drėgmės susidaro dėl vandens kondensato arba pratekėjimo. Drėgmė
ir vanduo susilpnina dažų sukibimą ir juos suminkština. Kai atsiranda pūslelių nuo drėgmės, reiškia, kad dažai tuoj pradės laupytis.

Paruošiamieji darbai ir dažymas linų sėmenų aliejaus dažais
Paruošiamieji darbai

Atspurę dažai iš pradžių nušveičiami plieniniu šveistuvu, paskui plieniniu šepečiu. Šveiskite šveistuvu su įžambiais, keičiamais peiliais, kuriuos galima pagaląsti. Nepamirškite
šveisti išilgai medienos. Svarbu nepagailėti jėgų ir pašalinti visus atspurusius dažus. Nenaudokite elektrinių įrankių (gręžtuvų)! Šveičiant elektriniais prietaisais, paviršiai susigadina ir nauji dažai to nepaslėps. Neplaukite medienos naudodami aukštą slėgį.
Plika mediena arba nusidėvėjęs beicas, nuo kurio byra medienos plaušeliai, gerai
nušveičiami medienos pluošto kryptimi taip, kad palaidi plaušeliai pašalinami ir atveriama šviežia mediena. Nešveiskite gręžtuvu su plieniniu šepečiu, kuris skirtas metalui.
Nauja mediena, kurią reikia dažyti, turi būti kuo greičiau gruntuojama, kad neirtų paviršius.
Seni byrantys dažai nušveičiami plieniniu šepečiu ir nuplaunami švariu vandeniu –
taip pašalinamos palaidos pigmento dalelės.
Seni dažai prisodrinami ir nuplaunami namų ūkiui skirtu amonio chloridu ir vandeniu (santykis 1:10). Neplaukite aukšto slėgio purkštuvu. Jeigu norite nušveisti dar
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geriau, šveiskite švitriniu popieriumi. Nuplaukite švariu vandeniu su vejai laistyti naudojama žemo slėgio žarna. Neplaukite medienos naudodami aukštą slėgį. Tegul nuplautas paviršius gerai išdžiūsta, tačiau nuo valymo iki dažymo negali praeiti daugiau
nei viena savaitė.
Grybų šalinimas. Pelėsiniai grybai, kurie gadina, bet nėra pavojingi, dažnai įsimeta
į aliejinius dažus, jeigu šalia yra kitų augalų. Grybai dažniausiai nuplaunami amonio
chloridu ir vandeniu. Taip pat grybų apniktus paviršius pirmiausia galima nuplauti 10 %
chloro tirpalu, o paskui – švariu vandeniu. Nemaišyti chloro ir amonio chlorido. Grybai
nuo medienos valomi likus trumpam laikui iki dažymo – prieš tai ją reiktų paskusti ir
pašveisti plieniniu šepečiu.
Dažymas. Geriausia dažyti debesuotą sausą vasaros dieną. Dažydami šviečiant
saulei „sekite“ paskui saulę aplink namą, kad dėl aukštos temperatūros nesusidarytų
pūslelių: šiaurinės sienos dažomos ryte, rytinės – priešpiet, pietinės – po pietų, o vakarinės – vakare.
Dažoma apvaliu šepečiu. Paviršius dažomas medienos kryptimi. Užtepkite dažus
dviem trimis potėpiais medienos kryptimi, smarkiai išskirstykite dažus, kad poros ir įtrūkimai užsipildytų ir galiausiai lengvais potėpiais užtepkite sluoksnį medienos kryptimi.
Svarbu, kad sluoksniai būtų ploni, nes du ploni sluoksniai laikosi daug geriau nei vienas
storas. Netepkite daugiau sluoksnių nei būtina.
Gruntavimas. Nauja mediena ir mediena, kuri buvo nušveista ir atidengta, pirmiausia gruntuojama skiestais linų sėmenų aliejaus dažais. Dažai skiedžiami 8–10 % vaitspirito. Jeigu pagrindas smarkiai įgeriantis, tepama daugiau grunto, kol pagrindas pakankamai prisodrinamas. Linų aliejaus glaistu glaistoma po gruntavimo. Į glaistą galima
įmaišyti šiek tiek kreidos miltelių, kad jis darbo metu nesušoktų. Draudžiama naudoti
masę ar glaistą, pagamintą plastiko pagrindu.
Pirmasis sluoksnis. Prieš dažymą gruntas turi būti sausas, paprastai po 2–5 parų.
Antra vertus, neturi prabėgti per daug laiko tarp gruntavimo ir dažymo, nes tada
sluoksniai prasčiau sukimba. Nereikia skiesti pirmo sluoksnio.
Plastikas ir metalas dažytinas linų aliejumi prieš tai prisodrinus atitinkamai techniniu spiritu ir vaitspiritu. Nauji cinko arba galvanizuoti paviršiai pirmiausia turi būti
tepami plonu ėsdinančiu grunto sluoksniu „wash primer“. Seni dažai nuskutami arba
nušveičiami plieniniu šepečiu.

Paruošiamieji darbai ir dažymas dispersiniais dažais
Dažymo šiais dažais paruošiamasis darbas susideda iš to, kad dažytinas paviršius nuplaunamas vandeniu pievai laistyti skirta išpurslinančia žarna pradedant nuo viršaus į
apačią. Galima medieną prieš tai nušveisti plieniniu šepečiu. Užtenka perdažyti tik oro
smarkiai paveiktas sienas. Kadangi dažai yra matiniai, senas ir naujai dažytas fasadas
nesiskiria, žinoma, jeigu tik naudojate tos pačios spalvos pigmentą.
Dažyti, kai apsiniaukę. Naujai nudažytos sienos neturėtų nuplauti lietus. Dažai tepami apvaliu šepečiu. Didesni paviršiai gali būti užpurškiami. Dažus lengviausia tepti
ant drėgnos medienos, tačiau ji neturi būti per daug drėgna.

Kur gauti linų sėmenų aliejaus ir dispersinių dažų?

Pastaba
Apie prekybą linų sėmenų aliejumi žr. 5
skyriuje. „5.7. Dažymas: linų sėmenų aliejaus gamyba“

Deja, linų sėmenų aliejaus ir dispersinių dažų negalima nusipirkti visose dažų parduotuvėse. Norvegijoje tėra vos 2–4 šių dažų rūšių gamintojai (importuotojai). Paklauskite,
ar jūsų vietos dažų pardavėjas gali gauti dažų. Kažin ar jūsų vietos dažų pardavėjas
apskritai yra girdėjęs apie linų sėmenų aliejaus ar apie dispersinius dažus. Tokiu atveju paprašykite jo ištirti įvairių dažų gamyklų siūlomų produktų sąrašus. Taip pat galite
susisiekti su savo savivaldybės kultūros paveldo atstovais, kurie suteiks jums daugiau
informacijos apie gamintojus (pardavėjus).

Senų dažų šalinimas

Paprastai nereikia šalinti senų dažų, išskyrus tuos, kurie yra atsilupę. Kaip jau buvo minėta, jie nušveičiami geru rankiniu šveistuvu. Apskritai Norvegijoje šiuo metu šalinama
per daug dažų. Tai daug kainuoja, to nereikia daryti ir tam tikrais atvejais taip tiesiog
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naikinte naikinamos lentos. Be to, pašalinama ir pastato dažų spalvų istorija.
Retkarčiais dėl techninių priežasčių gali tekti pašalinti dažus nuo vienos
arba kelių sienų. Tokiais atvejais niekada
nenaudokite smėliasrovės. Naudodami
smėliasrovę visiškai sunaikinsite medienos paviršių. Taip pat nerekomenduojama dažus šalinti šarmu, nes net ir itin
gerai nuskalavus ir neutralizavus paviršių
labai sunku pašalinti visus šarmo likučius.
Taip pat gerai žinoma, kad šarmu apdorotas medienos pluoštas stipriai pažeidžiamas ir menkai tinkamas dažyti.



Labiau ar mažiau spaudžiami rimtų firmų,
nemažai namų savininkų šiais laikais pašalina
nuo namo visus linų sėmenų aliejaus dažus,
nes užtepus naujų dažų neva gali atsirasti
pūslelių. Dažų nuėmimas yra didžiulis
išbandymas lentoms ir apvadams, toks darbas
brangiai kainuoja ir paprastai yra visiškai
nereikalingas. Ant daugelio linų sėmenų
aliejumi dažytų namų pūslelių niekada
neatsiras. Suteikite namui progą! Bent jau
palaukite, kol bent ant vienos sienos atsiras
pūslelių.
Jono Brænne (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

Dėl gaisro pavojaus jokiais būdais
nederėtų dažų šalinti atviru karščiu arba
karšto oro degintuvu. Tačiau yra kita
priemonė, kuria aliejiniai dažai pašalinami naudojant karštą orą. Aparatas, kuris
skleidžia ilgųjų bangų infraraudonuosius spindulius, paviršių kaitina palaipsniui. Dažai
suminkštėja ir paskui lengvai pašalinami rankiniu būdu. Savivaldybės paveldo apsaugos specialistai gali suteikti daugiau informacijos apie metodus ir įrangą.
Pastaba
Lietuvoje daugiau informacijos apie aliejinių dažų pašalinimo metodus gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas statinys, arba savivaldybės paveldosaugos padalinys, kai
statinys saugomas savivaldybės (Žin., 2007, Nr. 70-2782).

Prireikus pašalinti dažus, būtina palikti nedidelius plotelius pastogėje, ties durimis,
langais ir kampuose, kad nebūtų prarasta informacija apie namo spalvas.

Glaistymas
Prieš pradedant darbus, saugomų
pastatų dažymas ir galimas dažų šalinimas turi būti suderintas su vietos
savivaldybės kultūros paveldo administratoriais.
Pastaba
Lietuvoje apie planuojamus darbus
privaloma pranešti Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui, kurio
prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas
statinys, arba savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kai statinys saugomas savivaldybės (Žin., 2007, Nr.
70-2782).

Neglaistykite. Laikui bėgant, glaistas nuo paviršiaus nusilups ir fasadas bus pilnas baltų dėmelių. Įskilimus ir skylutes galima glaistyti linų aliejaus glaistu, prireikus įberiama
kreidos. Siūlytina išbandyti nemažai vietos tradicinių glaistų mišinių receptų. Bendra
taisyklė ta, kad reikia susitaikyti su tuo, kad seno namo „oda“ netobula. Jeigu dažote tradiciniais dažais, nesvarbu, kad pro įskilimus ir plyšius į fasadą pateks truputis vandens,
nes šie dažai puikiai praleidžia drėgmę.

Literatūra
Drange T., H. O. Aanensen, J. Brænne: Gamle trehus (Seni namai), Oslo 1993.
5.1. Dažytų paviršių spalvų tyrimas
5.2. Dažų pašalinimas nuo išorės paviršių
5.3. Išorinių sienų dažymas: dažų rūšies parinkimas
5.4. Paviršiaus apdorojimas dispersiniais dažais
5.5. Paviršiaus dažymas: tepimas derva
5.6. Paviršiaus dažymas: dervos gamyba
5.7. Dažymas: linų sėmenų aliejaus gamyba
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5.
Medinių
pastatų išorės
dažymas
5.1. Dažytų paviršių
spalvų tyrimas

Įvadas
Siekiant gerų rezultatų ir dažant senus namus, galima remtis istorinėmis žiniomis apie
naudotus dažus. Tai dar vadinama dažymu pagal analogiją. Jeigu siekiama tiksliai
restauruoti – atkurti pastatą, prieš pradedant dirbti reikia ištirti visus dekoratyvinius
sluoksnius.
Tyrimo tikslas – ištirti visus dekoratyvinius sluoksnius. Tokie tyrimai suteikia daugiau
žinių apie stilių istoriją ir naudotas technologijas. Sužinoję, iš ko susideda sluoksniai
(stratigrafija), galime išsiaiškinti, kokia tam tikru laiko tarpsniu buvo dažų sluoksnių, tapetų ir dekoro sudėtis. Taip pat galime sužinoti apie pačios statybos pokyčius, apie
kuriuos sužinoti kitaip būtų neįmanoma.
Norint restauruoti taip, kad darbai atitiktų paveldo objektų renovacijai keliamus
reikalavimus, labai svarbu išmanyti namo istoriją ir kaip buvo naudojamos medžiagos.
Toliau šiame straipsnyje bandoma pateikti dažymo tyrimo (Pastaba. Lietuvoje –
polichrominiai tyrimai) ir ataskaitos surašymo standartą. Jis gerokai palengvins darbą,
dokumentai bus aiškesni ir juo bus galima remtis, kai prireiks iš naujo patikrinti rezultatus.
Pastaba

Pastatai prižiūrimi nuolat juos perdažant ir
išklijuojant naujais tapetais. Todėl senuose
namuose galima aptikti daugybę senų dažų ir
tapetų sluoksnių. Restauruodami mes norime
sužinoti namo istoriją ir išsiaiškinti, kas įvyko
nuo pirmojo paviršiaus apdorojimo iki šių
dienų.
Šiame informaciniame straipsnyje aprašomi
dekoratyvinių pastato sluoksnių – visų pirma
dažytų paviršių – tyrimo metodai, vertinimas
ir atsiskaitymas.
Jeigu norite sužinoti, kaip tiriamos pastato
konstrukcijos, tapetai, tinkas, stogo
charakteristikos arba lipdiniai, žr. literatūros
sąrašą.
Šis straipsnis skirtas visiems, kurie
kasdien dirbdami susiduria su kultūros
paveldu, – architektams, meistrams ir
kitiems besidomintiems. Šis straipsnis,
kuriame aprašoma, kaip atidengiami
dažyto paviršiaus dažų sluoksniai, gali
būti naudingas ir savininkams, norintiems
išsiaiškinti, kokios spalvos buvo jų namas.
Taip pat žr. šiuos straipsnius:
5.1. Dažytų paviršių (įrašyti) spalvų tyrimas
5.2. Dažų pašalinimas nuo išorės paviršių
5.3. Išorinių sienų dažymas: dažų rūšies
parinkimas
5.4. Paviršiaus apdorojimas dispersiniais
dažais
5.5. Paviršiaus dažymas: tepimas derva
5.6. Paviršiaus dažymas: dervos gamyba
5.7. Dažymas: linų sėmenų aliejaus gamyba
6.
Namų, statytų iki maždaug 1950 m.,
vidaus dažymas
Išleista 1994 m. rugsėjo mėn.

Lietuvoje polichrominius tyrimus atlikti arba vadovauti tokiems darbams turi teisę Kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuotas specialistas (Žin., 2005, Nr. 60-2157).

Šaltinių naudojimas
Prieš tiriant pastatą būtina kuo daugiau apie jį sužinoti. Turint informacijos apie ankstesnę namo išvaizdą ir kaip jis buvo naudojamas, lengviau interpretuoti radinius. Puikūs tokios informacijos šaltiniai galėtų būti:
Gaisrininkų atliktos apžiūros dokumentai, kurie buvo surašomi norint apdrausti pastatą. Juose pastatas itin gerai aprašomas. Tokie dokumentai yra įprasti miestuose nuo
1770 m. Juose pateikta daug vertingos informacijos apie naudotas medžiagas, spalvas
ir dekorą. Šie duomenys saugomi Valstybės archyve.
Tingo1 protokolai, kuriuose yra informacijos apie savininkus, bei nuosavybės aprašai, kuriuose kartais pastatas puikiai aprašytas.
Senos nuotraukos teikia patikimą informaciją apie ankstesnę pastato išvaizdą. Net
nespalvota nuotrauka daug pasako apie statybos pokyčius, dekorą, spalvas, atspalvius
ir naudotas medžiagas. Nuotraukose matomi kostiumai ir transporto priemonės gali
padėti nustatyti nuotraukos amžių.
Pastato matavimai yra labai naudingi. Ant matavimo brėžinių mes galime rašyti
pastabas. Ypač praverčia rašant ataskaitą.
Originalūs brėžiniai, piešiniai ir tapybos darbai, literatūriniai ir žodiniai šaltiniai taip
pat gali suteikti daug vertingos informacijos.
Vietos muziejų archyvuose ir istorikų rateliuose, savivaldybėje arba Valstybės antikvaro institucijoje galima rasti senų nuotraukų ir tapybos darbų.

Tyrimas
Dažymo sluoksnių struktūra nustatoma keliais metodais. Patiems tiksliausiems reikalinga gana sudėtinga įranga:
Vienas po kito dažų sluoksnių atidengimas, vadinamas dažų lentele.
Mėginio paėmimas atliekant pjūvį per visus dažų sluoksnius. Dažų pjūvio mėginys
įdedamas į plastikinį kubelį, šlifuojamas ir stebimas pro mikroskopą.
Trynimas smulkiu švitriniu popieriumi.
Uždažytos dekoracijos gali būti atrastos rentgenu. Kai iš šono krinta šviesa, paviršiuje išryškėja kontūras arba dekoro dalis.

Spalvų zondažas
chronologine tvarka rodo dažų sluoksnius ir spalvas. Jie taip pat atskleidžia, kokios medžiagos ir įrankiai buvo naudojami, parodo paviršiaus žvilgesį ir tekstūrą, taip pat, ar
sluoksniai buvo dekoruojami piešiniais, gyslomis, daroma marmuro imitacija ir nau1

Tingas – Norvegijos vietos parlamentas.
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Spalvų zondažui padaryti prireiks:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

organinio dažų nuėmiklio (pvz.,
„Panter“, „Bums“, „Duxola“);
nedidelio aštraus peilio, geriausia
skalpelio su keičiamu peiliu;
plokščio, 1-2 cm pločio šerno šerių
menininko teptuko;
vatos ir sugeriamojo popieriaus;
vaitspirito (mėginiams nuplauti ir
tirpiklio poveikiui sustabdyti);
pieštuko ir liniuotės žymoms;
lupos;
stiklinio indelio mėginiui;
purkštuvėlio su vandeniu (bus
naudingas šalinant klijų dažus);
NCS paletės (su „Natural Colour
Systems“ kodais).

Atliekant bendresnį pastato tyrimą, prireiks:
–
–

–
–
–

–

„Stanley“ peilio ir įvairių dydžių
mentelių;
šių įrankių: laužtuvo, pjūklo, plaktuko, replių, atsuktuvo, matavimo
juostos;
purkštuvėlio su vandeniu (tapetams atlipinti);
žibintuvėlio ir veidrodėlio;
polietileno plėvelės (perpiešti dekoro kontūrą arba pridengti tapetų sluoksnį, kuris prieš nuimant
sudrėkinamas);
fotografavimo įrangos, kopėčių ir
šviesos šaltinių.

dojamos panašios technikos. Sudėję į vieną vietą spalvas, kurios atidengtos įvairiose
kambario vietose, galime pasižiūrėti, kokios spalvos buvo naudojamos kambaryje tuo
pačiu metu.
Dažų zondažas yra itin vertingas dokumentas, kuris, savaime suprantama, uždažytas netenka savo vertės.

Spalvų zondažas išdėstomas
tose vietose, kur dažai gerai išsilaikę ir yra pagrindo įtarti, kad visi sluoksniai neblogai
išsilaikę. Pavyzdžiui, senuose namuose durų plokštė, stakta ir apvadai kai kuriais periodais buvo dažomi skirtingomis spalvomis. Kad būtų nustatyta spalvų tam tikru laiku
kombinacija, būtina išnagrinėti perėjimą tarp skirtingų paviršių, kad žinotume visų pastato dalių spalvą skirtingais laikotarpiais. Tas pats galioja ir perėjimui nuo sienos iki apvadų, taip pat kitoms vietoms, kur galima įtarti, kad buvo naudojamos kelios spalvos.
Taip pat svarbi informacija – vadinamasis neigiamas spalvos pėdsakas – paviršius
nebuvo dažytas. Iš dažyto interjero pašalinus durų apvadą, lieka nedažytas jo dydžio
plotas.
Dažai geriausiai išsilaiko tose išorės vietose, kurios apsaugotos nuo oro ir vėjo poveikio, t. y. šiaurinėje namo pusėje, pastogėje, po vandens lataku ir kitoje lentos pusėje.
Dažai dažnai būna subyrėję, todėl spalvų mėginius sunku interpretuoti. Išdilimas ir buvęs remontas gali tapti neteisingo interpretavimo priežastimis. Dėl to mėginius reikia
paimti iš keleto pastato vietų. Dažų pjūvio mėginio tyrinėjimas mikroskopu taip pat
gali būti svarbus nustatant dažų sluoksnių tvarką.
Viduje dažai paprastai išsilaiko geriau, todėl lengviau įvertinti spalvų zondažą. Išimtis yra vietos, kurios ypač dėvimos (aplink durų rankeną), veikiamos šviesos (pietiniai
lango rėmai) ir krosnies skleidžiamos šilumos. Kai paviršiai tyrinėjami nesistemingai,
paprastai neaptinkama dekoro, kuriam buvo naudotas šablonas, juostelių arba lubų,
ugniasienės, sienų apvadų arba durų piešinių. Kartais suklaidina išdilimas, kai kuriose
vietose atsiradusios dėmės, atliktas remontas ir daliniai padažymai, pašalinti, antrąsyk
panaudoti arba pakeisti kambario elementai.
Sienų arba durų apvadai gali būti pašalinti. Nuėmus esamus durų arba langų apvadus, taip pat parapeto ir stogo apvadus, kartkartėmis aptinkama senųjų pėdsakų, nes
jie paprastai būdavo nupjaunami ties apvado sujungimu.
Planuojant, kur bus spalvų zondažas, reikia įvertinti, kiek jų išliks baigus restauravimo darbus. Tada kruopščiai juos išdėstykite. Jų vieta priklauso nuo kambario paskirties.
Reikėtų pasitarti su pastato savininku, kad spalvų laiptai netaptų nepageidaujamu elementu. Jų neturi veikti tiesioginiai saulės spinduliai arba jie neturi būti ypač dėvimose
vietose.
Prieš apsispręsdami, kurie tapetai, drobės, lentos, grindų dangos ir kitos dangos
bus paliktos, turime būti atsargūs ir, tyrinėdami sluoksnius, neturėtume išpjauti per
didelių skylių. Nedidelę „angą“ galima užtaisyti. Įstrižai apipjovus kampus, vėliau bus
lengviau užklijuoti popieriaus lapu.
Spalvų zondažą pasimokęs gali padaryti beveik kiekvienas. Toliau pateikiamas metodo aprašymas su iliustracijomis. Atidengiant sluoksnį po sluoksnio, kiekvienam dažų
sluoksniui padaromas atskiras langelis. Šie langeliai, kurių kiekvieno dydis yra 2 x 3 cm,
yra per maži išsamiai dokumentacijai atlikti. Jeigu norime kurį nors sluoksnį atidžiau
ištirti arba nusprendėme būtent šį sluoksnį pasirinkti restauravimo pagrindu, atidengiame didesnį (maždaug 10 x 10 cm) langelį. Tokio ploto pakaks, siekiant susidaryti
tinkamą vaizdą apie spalvą, žvilgesį, tekstūrą, naudotas medžiagas ir įrankius. Ketinant
kopijuoti dekorą, būtina atidengti gana didelius paviršiaus plotus, kad būtų galima suvokti visas dekoro variacijas.
Nuorodos
Prireikus pašalinti visus ankstesnius dažus, būtina palikti mėginius tose vietose, kur
dažai geriausiai išsilaikę, ir ten, kur jie beveik nematomi. Tai ne visada lengva padaryti –
ypač ant durų. Be to, registruojant durų spalvas, reikia pasirūpinti, kad būtų sužymėtos
durų įsprūdų, staktų ir apvadų spalvos.
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Spalvų zondažas
a) Pirmiausia pažymėkite keturkampį
laukelį maždaug 3 x 30 cm ir jį visą ištepkite dažų nuėmikliu.
b) Sušlapęs („verdantis“) viršutinis dažų
sluoksnis pašalinamas aštriu peiliu
arba skalpeliu.
c) Užtepamas naujas dažų nuėmiklio
sluoksnis, tačiau taip, kad 1 cm pločio
sluoksnis iš prieš tai išryškėjusio dažų
sluoksnio paliekamas neliestas.
d) Dažų sluoksnius vieną po kito nugrandykite vis palikdami naujai atidengto
dažų sluoksnio laukelį. Sluoksnių gali
būti daug.
e) Baigtą spalvų zondažą paprastumo
dėlei pailiustruoti tik trimis spalvomis
(3-ias nepašalintas sluoksnis yra viršutinis). Galiausiai atliekamas mėginys
sluoksnius nukrapštant iki pat medienos. Tikėtina, kad pirmas ant medienos esantis sluoksnis yra gruntas. Mėginius nuvalykite vaitspiritu ir palikite
išdžiūti.
f ) Mėginius pažymėkite taip: M – mediena, G – gruntas. Dažų sluoksnius
sunumeruokite pirmiausia pažymėdami patį apatinį sluoksnį ir į viršų. Apatiniai vieno sluoksnio dažai su glazūra,
pavyzdžiui, gyslomis, pažymimi tuo
pačiu numeriu bei a. ir b. Tuomet bus
lengviau susisteminti radinius.

Žemiau: sužymėtų spalvų zondažo pavyzdys.

7

E

5/6

Išblukimas
Uždengti paviršiai, dažyti linų sėmenų aliejaus dažais, pageltonuoja. Dėl to atidengtų
dažų sluoksnių spalvos yra neteisingos: balta yra tapusi geltona, mėlyna – žalia ir t. t.
Nuo dienos šviesos geltonumas pablykšta, tačiau turi praeiti net du mėnesiai, kol dažai
vėl įgauna savo originalią spalvą. Tik išblyškęs mėginys gali būti kodavimo pagal NCS
paletę ir dažų maišymo pavyzdys.

Spalvų zondažo žymėjimas

4
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K
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3a
2*

B
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Atlikus tyrimą kambaryje, pažymimas tas spalvų zondažas, kuris nebus uždažomas.
Preliminarūs žymėjimai atliekami pieštuku. Nuolatiniam žymėjimui naudojamos
„Letraset“ raidės (kurias neteisingai užrašius lengva pašalinti), nealkoholinis tušas (kuris
išblukina) arba dažai.
Prireikus dažyti kambarį, spalvų zondažas pieštuku ir liniuote apibrėžiamas taip, kad
dažytojas dažytų tik iki linijos. Tušas nenaudotinas, nes jis persišviečia pro dažus. Labai
lengva netyčia uždažyti viršutinį langelį su paskutiniu dažų sluoksniu.
Dažų sluoksniai sužymimi skaičiais – nuo seniausio sluoksnio iki naujausio. Numeruojami tik ištisiniai dažų sluoksniai. Jeigu sluoksnis susideda iš dviejų darbo operacijų,
pavyzdžiui, darant gyslas arba naudojant glazūravimo technikas, vienas dažų sluoksnis
skiriamas grunto sluoksniui, o kitas – glazūrai. Jie žymimi tuo pačiu skaičiumi, tik dar
pridedame a ir atitinkamai b. Nedažyta mediena žymima „M“, o gruntas „G“. Glaistas (jei
jo buvo) žymimas „K“.
Jeigu kyla neaiškumų dėl nusidėvėjimo ar nevykusio skutimo ir sluoksnių nebeįmanoma atskirti vieno nuo kito, langelis (-iai) pažymimi, pavyzdžiui, 8/10. Jeigu kambarys
bus dažomas viena iš atidengtų spalvų, ji pažymima gerai matomu taškeliu.
Žymėjimas nebūtinai nusako vidinį ryšį tarp įvairių statinio dalių spalvų ir kambario
paviršiaus tam tikru momentu – dekoro etapus. Spalvos, kuriomis buvo dažoma tuo
pačiu metu įvairiuose spalvų zondažuose, žymimos raidėmis: A – 1-as etapas, B – 2-as
etapas ir t. t.
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Dažų pjūvis
Kultūros paveldo departamentas kelia didesnius nei paprastas savininkas spalvų tyrimo tikslumo reikalavimus (Pastaba. Lietuvoje – Kultūros paveldo departamentas
prie Kultūros ministerijos). Gali prireikti dažų sluoksnių pjūvio, kuris tiriamas mikroskopu. Padarius spalvų zondažą, tokio tyrimo rezultatas papildo gautą informaciją, nes
daugiau pasako apie naudotus pigmentus, rišiklius ir sluoksnių skaičių. Ypač vertingos
informacijos gaunama, jeigu vieta, iš kurios paimtas dažų pjūvio mėginys, bus uždažoma. Pjūvio mėginys paimamas skalpeliu.

Retušavimas
Pažeistas ir nepilnas spalvų zondažas neretušuojamas. Tuomet juos sunku vertinti, nes
dažų sluoksnių struktūra pasidaro nebe tokia skaidri, o retušuojant pakinta atspalvis.

Interpretavimas
Norint interpretuoti spalvų zondažą, reikia nemažai patirties – be to, būtina gerai išmanyti tradicines medžiagas, dažymo technologijas, stilių istoriją, taip pat suvokti, kokie
veiksniai turi įtakos dabartinei mėginio išvaizdai, žinoti daromų klaidų priežastis.
Turi būti nustatytas dažų rišiklis (klijai, linų sėmenų aliejus, alkidas, akrilas ir kt.). Vertinant spalvą, gali prireikti mikroskopu ištirti pigmentą. Medžiagos gali būti paveiktos
įvairių veiksnių, t. y. padarytos žalos ir susidėvėjimo. Susidėvėjęs rišiklis dažnai turi įtakos paviršiaus išvaizdai, pvz., baltas popierius paruduoja.



Nuotraukoje parodytas
pabaigtas spalvų zondažas.

Grunto sluoksnis. Šviežia mediena ir kiti paviršiai paprastai būdavo gruntuojami,
kad pagrindas būtų lygus, įgeriantis ir vienspalvis. Šis sluoksnis paprastai būna pilkas.
Kai kurios pastato dalys (grindys, durys) gali turėti kelis grunto sluoksnius, dažniausiai
ochros arba pilkos spalvos. Langų gruntas po pilku gali būti visiškai juodas. Gruntų
storis paprastai skiriasi – nuo plono apiplovimo iki storo sluoksnio. Gruntuojant dažnai
būdavo naudojami dažų likučiai, todėl gali skirtis paties grunto spalvos.
Labai sunku plonus grunto sluoksnius atidengti ir atskirti nuo virš jo esančio dažų
sluoksnio. Gruntavimo sluoksnis arba greičiau tarpinis sluoksnis gali pasitaikyti ir ant
jau dažytų paviršių. Tas dažų sluoksnis, kuris restauravimo metu buvo šalinamas, paprastai yra plonesnis ir nėra viso kambario „spalvų schemos“ dalis.
Pagal kai kurias dažymo technologijas mediena turi būti nudažyta ne mažiau kaip
dviem sluoksniais. Dėl to vertinant gali įsivelti klaida, pvz., kai imituojamos gyslos. Taip
dažant pirmiausia užtepami šviesūs, nepermatomi apatiniai dažai, o ant viršaus tepamas tamsesnis, glazūrinis, medieną imituojantis dažų sluoksnis. Viršutinis sluoksnis, kaip
ir daugelis glazūrų, turi dervų ir atidengiant yra dažnai pažeidžiamas. Glazūrų gali būti
įvairių spalvų, jos dažnai tepamos nesiekiant jokio efekto, pvz., gyslotumo. Marmuro
imitacija paprastai susideda iš kelių nepermatomų arba permatomų dažų sluoksnių,
kurie tepami šlapias ant šlapio arba šlapias ant sauso.
Dažų tekstūra arba teptuko potėpiai, einantys išilgai medienos, gali liudyti apie tai,
kad būta marmuro imitacijos. Tačiau raštas gali būti tokio dydžio, kad vienais spalvų
laiptais jo neaptiksi. Tas pats principas tinka ir ieškant dekoro likučių. Tokiais atvejais
spalva gali būti neteisingai įvertinta kaip atskiras dažų sluoksnis.
Dėmių atsiranda dėl įvairių priežasčių. Dulkės, riebalai ir suodžiai dažniausiai nusėda ant dažytų virtuvės (ypač palubėje ir ant lubų) paviršių. Dažų sluoksnio aliejų gali
paveikti apatinis sluoksnis, liesi aliejiniai dažai, klijų dažai arba tapetų klijų likučiai. Kai
viršutinis dažų sluoksnis įsiskverbia į suskilinėjusio apatinio dažų sluoksnio plyšelius,
dažnai sunkiau interpretuoti spalvas.
Balinimas gali pakeisti spalvą taip, kad neatpažinsi. Labiausia nukenčia „Prūsijos mėlyna“, ypač sumaišyta su švino baltumo spalva, kaip ir daugybė kitų organinių
dažymo priemonių ir su jomis padarytų dažų mišinių. Pavyzdžiui, žalia, sumaišyta su
neblunkančia mėlyna ir organine geltona, po balinimo pamėlynuoja. Mėginiai imami
tose vietose, kurių nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.
Statybos detalės paprastai panaudojamos skirtingose pastato vietose arba atnešamos iš kitų pastatų. Jų spalvų schema yra visiškai kitokia nei kambario iki to laiko, kol
jos buvo į jį perkeltos.
Spalvų kodus rašyti ir dažų mėginius daryti reikia dienos šviesoje. Neįmanoma lempos šviesoje teisingai nustatyti spalvų.
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Ataskaita

Statybos tyrimų ataskaitą (Pastaba. Lietuvoje – polichrominių tyrimų ataskaita) paprastai sudaro:
–
–
–
–

istorinė dalis: rašytinė archyvinė medžiaga ir matavimo brėžiniai;
tiriamosios situacijos ir radinių aprašymas bei dokumentacija;
preliminarus radinių vertinimas, aptariant pastato arba kambario dekoro etapus, ir
jų datavimas;
restauravimo pasiūlymas, kuriame argumentuojama, kodėl restauruotinas būtent
šis pastato arba kambario laikotarpis. Konservavimo laipsnio, retušavimo, papildymo ir rekonstrukcijos, taip pat medžiagų, spalvų, technikų ir paviršių parinkimo instrukcija.

Kai kurie reikalavimai ataskaitai:
Kad ataskaitą būtų lengva naudoti, reikia kiek įmanoma standartizuoti jos struktūrą,
seką, sutartinius ženklus, kodus ir pan. Rezultatus būtina vėliau galėti tirti iš naujo, jie
turi būti pagrįsti medžiagų mėginiais, nurodant radimo vietą, pateikiant nuotraukų,
piešinių, aprašymą ir pan.

Medžiagų aprašymas:
Tyrime pateikiama informacija apie medžiagos sudėtį (rišiklis, naudojamas pigmentas,
pagrindo medžiaga, popieriaus ir drobės kokybė), paviršiaus tekstūrą (teptuko potėpis,
tankis, dažų storumas), žvilgesį, naudojamus įrankius ir pan. Be stratigrafijos, spalvų ir
dekoro, šie duomenys yra svarbūs vertinant medžiagą ir todėl įtrauktini į ataskaitą.

Spalvų aprašymas:
Spalvos lengviausiai aprašomos priskiriant joms NCS kodus. Jeigu jie nevisiškai atitinka
atrastą spalvą, galima suderinti kelis kodus ir pridėti komentarą.
Taip pat galima ir patiems pasidaryti spalvų paletę – tam naudotini menininkams
skirti dažai ant balto, paruošto kartono.

Spalvų žymėjimas:
Dažų sluoksnius galima tiksliai nustatyti
padarius dažų sluoksnių pjūvį, įdėjus mėginį į
plastikinį indelį ir ištyrus mikroskopu. Čia pateikta
tokio pjūvio mikrofotografija.



Aprašymas turi būti nuoseklus. Jokiu būdu negalima tos pačios spalvos vadinti skirtingai, pavyzdžiui, „šviesiai pilka“, „pilkšva“, „pilkai balta“. Skaitytojas, neturintis prieš save
NCS paletės, turi pasitikėti tuo, kad spalva, kuri vienoje vietoje vadinama „blyški ochra“
nėra ta pati kaip „glaisto spalva“, o „pilka“ išties yra tamsesnė už „šviesiai pilką“.

Eilės tvarka:
Aprašymas pradedamas nuo kambario viršaus ir baigiamas apačioje (lubos, jų karnizas,
sienos, ugniasienė, durys, langai, grindjuostės, grindys).
Dažų sluoksniai numeruoti pradedami nuo seniausio sluoksnio.

Vietos nurodymas:
Ataskaitoje nurodoma, iš kurios vietos paimti mėginiai ir kuriose vietose yra spalvų
zondažas: pridedamas matavimo brėžinys (eskizas) su pasaulio kryptimis (Š, P, R, V) ir
kambarių numeriais. Jie padeda nustatyti mėginių vietą. Pavyzdys: „V durų apvadas
103/104“ arba „R rankena ant Š lango“.

Lentelė:
Duomenis primygtinai siūlome surašyti į lentelę. Taip supaprastintą ataskaitą lengviau
skaityti (žr. pavyzdį kitame puslapyje).

Literatūra
Drange, T., H. –O. Aanensen ir J. Brænne: Gamle Trehus (Seni mediniai namai). Oslo, 1992.
Fortidsminneforeningens hefter (Paveldo išsaugojimo draugijos sąsiuviniai):
Gode råd om gamle maletekniker. Farger og stil (Geri patarimai apie senąsias dažymo technikas.
Spalvos ir stiliai).
Byggforsk detaljblad (Detalieji statybos mokslinių tyrinėjimų straipsniai):
742.641. Utvendig behandling av eldre trehus. Fargeundersøkelse og ny maling (Senesnių namų
išorės apdorojimas. Spalvų tyrimas ir perdažymas). 1989.
742.642. Utvendig behandling av eldre trehus. Opprinnelig materialbruk og fargestting (Senesnių namų išorės apdorojimas. Originalių medžiagų naudojimas ir spalvų nustatymas). 1989.
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Sluoksnio Nr.

Pagrindas

Mėginio paėmimo vieta

Vietos Nr. ir pavadinimas
Kambario Nr.

Paviršiaus medžiaga

Spalva

Statybos elementas
Apšvietimas kodavimo metu
Balinimo laikas
NCS numeris
Charakteristika

Statinio tipas

Pastabos

Nuotrauka

Data
Medžiagos mėginys

Etapas (datavimas)

Parašas

Puslapio Nr.
Pjūvio Nr.


Eksterjeras 
Interjeras

5.
Medinių
pastatų išorės
dažymas
Principai

5.2. Dažų
pašalinimas nuo
išorės paviršių

Kad rezultatas būtų tinkamas, dažų
pašalinimo nuo išorės paviršių metodams
keliami specialūs reikalavimai.
Šiame informaciniame straipsnyje aprašomos
priimtinos dažų nuo išorės paviršių
pašalinimo priemonės ir metodai.
Larso Hauglido (Valstybės antikvaro
institucija) nuotrauka.
Išleista 1994 m. rugsėjo mėn.

Jeigu pastatas yra saugotinas arba klasifikuojamas kaip vertingas, dažų sluoksnio šalinti negalima.
Prieš dažant pašalinami tik atsilupę dažai. Svarbu, kad jie būtų grandomi medienos
kryptimi – tada nesugadinsite paviršiaus.
Jeigu dėl kokių nors techninių priežasčių kyla poreikis visiškai pašalinti senus dažų
sluoksnius, pirmiausia būtina kreiptis į vietos savivaldybės paveldo specialistus. Kiekvienas atskiras atvejis turi būti atidžiai išnagrinėtas. Jeigu kyla abejonių, galutinį sprendimą priima Valstybės antikvaro institucijos technikos skyrius.
Pastaba
Lietuvoje prieš pradedant saugomų pastatų fasadų tyrimo, konservavimo, restauravimo
darbus, reikia gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio
padalinio, kurio prižiūrimoje teritorijoje yra saugomas objektas, leidimą, kuris išduodamas paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2005 “Leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus išdavimo taisyklės” (Žin., 2005., Nr. 57-1966).

Jeigu vis dėlto dažų sluoksnius reikia šalinti, labai svarbu po stogo kraigu palikti didesnius senų dažų sluoksnius, kad išliktų informacija. Ant durų, langų ir namo apvadų
kaip dokumentą taip pat reikia kai kur palikti senus dažus.

Dažų pašalinimo priemonės
Nenaudoti šarminių tirpiklių, nes laboratoriniai tyrimai parodė, kad net ir kruopščiai
nuplovus ir neutralizavus paviršių lieka aktyvaus šarmo likučių. Taip pat gerai žinoma,
kad medienos paviršiaus pluoštas suyra ir nelabai tinkamas dažyti.
Draudžiama dažus nudeginti atvira ugnimi. Taip pat neleistina naudotis karšto oro
dažų degintuvais. Būta atvejų, kai dėl šių įrankių kilo gaisrų.
Valymas smėlio srautu taip pat nepriimtinas, nes sueižėja medienos paviršius.
Paviršiaus struktūra, liekanti po tokio smėlio srauto, dažyti nebetinkama. Ties aštriais
kampais dažai greitai nusidėvi, jau nekalbant apie tai, kad medienos paviršius tiesiog
sunaikinamas.
Organiniai tirpikliai su metileno chloridu po kiek laiko bus nebeparduodami, nes
sugriežtėjo aplinkosaugos reikalavimai. Tokiais produktais dažniausiai nuvalomi nedideli plotai. Labai svarbu po to medienos paviršius nuplauti šiltu vandeniu arba pašalinti
riebalus, nes tirpiklio pastoje yra vaško. Variklių ploviklis gerai pašalina riebalus ir jį nesunku nuplauti vandeniu.

Apdorojimas šiluma
Kai chemikalai nenaudojami, šiuo metu priimtinas tik vienas aliejinių dažų pašalinimo metodas. Tai Švedijoje sukonstruotas infraraudonųjų spindulių aparatas „Speedheater“. Jo veikimo principas toks: ilgosios bangos prasiskverbia į dažus ir paskui nesunku juos nugrandyti gremžtuku. Jeigu plokštė yra su profiliu, pridedamas geležinis
gremžtukas su negatyviu profiliu. Metodas išbandytas ir ant rąstinių namų sienų su
specialiai tam sukurtu geležiniu gremžtuku, tačiau toks darbas atima daug laiko.
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Infraraudonųjų spindulių aparatas, sumontuotas
ant rąstų sienos.

Naudojamas Švedijoje sukonstruotas aparatas „Speedheater“, o firma „Fasade og Miljøteknikk“ gali apskaičiuoti
išlaidas ir atlikti darbą.
„Fasade og Miljøteknikk“
Boks 39, Haugerud 0660 Oslo
Tel. 22 26 33 46


Atsiknojusių dažų nugrandymas gremžtuku. Dažai nuo rąstinių sienų specialiu gremžtuku šalinami
labai ilgai. Dažus nuo paviršiaus reikia grandyti medienos kryptimi, kitaip kyla pavojus sugadinti
paviršių.

Po maždaug 3 minučių apdorojimo šiluma maždaug 1 kvadratinio metro darbo
plotas yra paruoštas grandyti. Aparatas gali atlipinti iki 20 sluoksnių dažų. Darbo laikas
skiriasi priklausomai nuo aparato atstumo iki sienos ir dažų sluoksnių skaičiaus.
Šio metodo negalima naudoti tada, kai pastatas buvo nudažytas latekso dažais.
Jeigu apačioje esantis dažų sluoksnis yra aliejinis, latekso plėvelę galima lengvai pašalinti sušlapinus aliejinių dažų sluoksnį. Iki 20 kvadratinių metrų galima pašalinti per
dieną nesugadinant plokštės paviršiaus. Plokštę galima nedelsiant gruntuoti ir dažyti
aliejiniais arba kompoziciniais dažais.
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5.

Kodėl mes dažome?
Dažai gali būti vienas iš dekoratyvinių medinio namo elementų. Todėl, norint išryškinti
pastato architektūrą ir jo paskirtį, eksterjeras visada buvo apgalvotai dažomas.
Apsauga yra labai svarbi. Neapsaugotiems mediniams pastatų paviršiams didelį
poveikį daro gamta ir oro sąlygos. Medžio paviršių stipriai veikia ultravioletiniai spinduliai, lietus, tačiau dažų sluoksnis yra veiksminga apsaugos nuo šių žalingų veiksnių
priemonė. Mediena labai reaguoja į sausą arba drėgną orą, tada ji arba susitraukia,
arba išbrinksta. Dėl staigių ir didelės apimties svyravimų atsiranda įtrūkimų ir plyšių,
kuriuose vėliau kaupiasi drėgmė, gali įsimesti pelėsinis grybas. Šį procesą veiksmingai
pristabdytų dažai.
Dažų sluoksniui tenka didelė našta. Jis gana greitai nubyra, tačiau jį gana nesudėtinga atnaujinti. Šis ciklas yra natūralus; nereikėtų manyti, kad dažų sluoksnis yra
ilgalaikis, tačiau jis yra pastato išorinis sluoksnis.

Medinių
pastatų išorės
dažymas

Dažai mediniams namams

5.3. Išorinių sienų
dažymas: dažų rūšies
parinkimas

Šis informacinis straipsnis – vienas iš daugelio
leidinių, aprašančių senų pastatų išorinių
sienų dažymą. Šis leidinys nurodo, kaip
pasirinkti tinkamus dažus.
Papildomos informacijos galite rasti šiuose
informacinio leidinio skyriuose:
5.1. Dažytų paviršių (įrašyti) spalvų tyrimas
5.2. Dažų pašalinimas nuo išorės paviršių
5.4. Paviršiaus apdorojimas dispersiniais
dažais
5.5. Paviršiaus dažymas: tepimas derva
5.6. Paviršiaus dažymas: dervos gamyba
5.7. Dažymas: linų sėmenų aliejaus gamyba
Išleista 1994 m. rugpjūčio mėn.

Telthusbakken 15, Osle – pastatas, nudažytas
linų sėmenų aliejaus pagrindu pagamintais
dažais.
Terje Norsted (Valstybės antikvaro institucija)
nuotrauka



Mediniams fasadams skirti dažai skiriami į tradicinius ir moderniuosius. Tradiciniai dažai
turi labai ilgą istoriją ir mums suteikia labai vertingų žinių.
Nuo XVI a. pabaigos iki maždaug praėjusio šimtmečio 7-ojo dešimtmečio dažniausiai buvo naudojami linų sėmenų aliejaus pagrindu pagaminti dažai. Šių dažų rišamoji
medžiaga – skystas rišiklis – džiovinamųjų savybių turintis aliejus, išspaudžiamas iš linų
sėmenų. Jis dažniausiai naudojamas vadinamuoju virtu pavidalu. Linų sėmenų aliejaus
dažų vis dar galima nusipirkti, tačiau nuo maždaug 1960 m. juos iš rinkos beveik išstūmė alkidiniai aliejiniai dažai. Alkidas, trumpai tariant, yra poliesteris, kuris, norint išgauti
rišamąją medžiagą, maišomas su įvairiais aliejais. Kai kurie alkidiniai aliejiniai dažai paprastai sudaryti iš linų sėmenų aliejaus, tačiau turi tam tikrų savybių, kurios juos skiria
nuo įprastų linų sėmenų aliejaus dažų.
Kartu su alkidiniais aliejiniais dažais buvo išrastas ir beicas, kuris pasižymi tokiomis
pat rišamosiomis savybėmis. (Beicu nudažomas pagrindinis sluoksnis, tačiau, priešingai
nei dažai, beicas yra šiek tiek permatomas). Aliejinis beicas savo aukso amžių išgyveno
maždaug 1965–1975 m., tačiau ir iki šiol jis yra gana dažnai naudojamas. Pastaruoju
metu atsirado aliejiniai beicai, kurie gerokai sumenkino alkidinių aliejinių dažų reikšmę.
Modernieji aliejiniai beicai turi pirmtaką – tamsios (dažniausiai rusvos) spalvos linų
aliejaus beicą, kuris dažnai buvo naudojamas nacionalinio romantizmo epochos architektūroje šimtmečių sandūroje.
Anksčiau buvo naudojama daug skirtingų, tačiau mažai vertingų linų aliejaus dažų
pakaitalų. Žuvų kepenų aliejaus pagrindu pagaminti dažai buvo naudojami visoje pakrantėje. Jais buvo dažomi nameliai, pagalbinių pastatų fasadai ir nedideli ūkininkų
gyvenamieji namai. Žuvų kepenų aliejaus pagrindu pagaminti dažai ypač ilgai džiūna,
todėl į juos dažnai įmaišydavo šiek tiek linų sėmenų aliejaus. Į dažus buvo pilama ir
silkių, banginių aliejaus, taip pat panaudoto aliejaus. Karo ir pokario metu į linų sėmenų
aliejų dažnai įmaišydavo parafino ir taip pratęsdavo šių dažų galiojimo laiką.
Visi iki šiol išvardyti dažai pagaminti
aliejaus pagrindu, priešingai nuo dažų,
kurie gali būti nuplauti vandeniu. Tarp
paskutinių paminėtų dažų randame ir
dispersinius dažus. Šie dažai, kaip ir linų
aliejaus pagrindu pagaminti dažai, labai
ilgai buvo naudojami šalyje. Milteliniai
dažai maišomi daugybe būdų, į juos paprastai dedama ruginių miltų ir pilama
linų sėmenų aliejaus.
Dispersiniai dažai buvo ypač paplitę
vidurinėje šalies dalyje. Jie išnyko 1950 m.,
tačiau ir vėl atsirado prekyboje, dabar jų
rišamoji medžiaga – celiuliozė.
Nauji dispersiniai dažai yra paviršių
padengiantys beicai. (Pavadinimas prieštaringas todėl, kad beicas visiškai nepadengia ir nepaslepia paviršiaus). Paviršių
padengiantys beicai sudaryti iš plastikinės rišamosios medžiagos (latekso) ir alkidinio aliejaus.
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7-ojo dešimtmečio pradžioje atsirado plastikiniai dažai, skirti mediniams
paviršiams. Patirtis parodė, kad jie buvo
netinkami, be to, jie labai apsunkindavo
medieną.

Kuriuos dažus turėtume pasirinkti?


„Servicebygget“, esantis Son durpyne, nudažytas
dispersiniais dažais.
Terje Norsted (Valstybės antikvaro institucija)
nuotrauka.

Prireikus atnaujinti senų pastatų medinius paviršius, dažniausiai pasirenkami
naujoviški dažymo būdai, kurių tuo metu,
kai pastatas buvo pastatytas, dar nebuvo.
Nepaisant to, kad naujieji dažai turi daug
teigiamų savybių, tradicinių ir modernių
dažymo būdų samplaika gali būti labai
nesėkmingas sprendimas. Dėl techninių
skirtumų gali tekti atlikti dar didesnį remontą arba pastatas greičiau sudūlės. Be to, tradiciniai dažai pastatui suteikia kitokią
išvaizdą nei naujieji dažai. Dėl skirtingo senėjimo proceso metams bėgant skirtumas
dar labiau išryškės.
Kitaip sakant, senus pastatus siūlome ir toliau dažyti patikrintais tradiciniais dažais.
Taip mes padėsime atspindėti ir pajausti tikrąjį pastato amžių, kultūrinę ir istorinę jo
vertę. Patirtis rodo, kad šie dažai pasižymi gana geromis techninėmis savybėmis ir kad
juos prireikus galima gana lengvai atnaujinti.
Garsiausi tradiciniai dažai yra linų sėmenų aliejaus pagrindu pagaminti dažai bei
dispersiniai dažai. Abi dažų rūšys atitinka svarbiausius reikalavimus, kurie būtini dažant
išorines pastatų sienas:
yy Skaidrūs.
yy Su jais lengva dirbti, gerai džiūna, taupiai naudojami.
yy Neapkrauna (neapsunkina) medienos.
yy Gana gerai nudažomi ir apsaugomi mediniai paviršiai.
yy Lankstūs, turint omenyje paviršių apimties pokyčius.
yy Dangos paviršius greičiau nei vidus pažeidžiamas (kreida, erozija).
yy Labai lengvai prižiūrimi.
Dažų techninės savybės aprašytos informacinio leidinio 3.9.2 skyriaus pirmame
puslapyje.
Linų sėmenų aliejaus pagrindu pagaminti dažai yra vertingesni už šiuolaikinį pakaitalą alkidinius dažus, nes:
yy Juose yra mažiau rišiklio, todėl mažiau kenkia aplinkai.
yy Lengviau padengiami plonu sluoksniu, gerai nudažomi paviršiai.
yy Geriau įsigeria į vidinius sluoksnius, todėl mažiau apsunkinama mediena (labai teigiama savybė dažant problemiškus paviršius).
yy Geriau pasklinda.
yy Lankstūs, atsižvelgiant į paviršių apimties pokyčius.
yy Nesunku atnaujinti ir prižiūrėti.
Linų sėmenų aliejaus pagrindu pagaminti dažai, lyginant juos su alkidiniais dažais,
turi ir tam tikrų neigiamų savybių:
yy Tris kartus ilgiau džiūna, todėl kyla pavojus, kad prie paviršių prikibs daugiau purvo
(dulkių), atsiras pūslelių (būdinga tamsios spalvos dažams).
yy Nelabai atsparūs cheminėms medžiagoms (rūgštiniam lietui).
yy Nelabai atsparūs oro sąlygoms; prasideda dažų byrėjimas, jie greitai praranda blizgesį ir spalvą (šis trūkumas gali būti laikomas ir privalumu, nes jis aiškiai parodo,
kada reikia vėl atnaujinti paviršius).
Jeigu anksčiau pastatas buvo dažytas dispersiniais dažais, siūlome ir toliau jais dažyti. Šiais dažais dažniausiai buvo dažomos sienų plokštės. Sienų papuošimai, durys ar
langai buvo dažomi linų sėmenų aliejaus dažais.
Dispersiniai dažai turi savybių, dėl kurių daugeliu atvejų jie yra idealiausia dažymo
priemonė:
yy Dažant šiais dažais, nesvarbu, ar pagrindas yra visiškai sausas.
yy Jais ypač lengva dažyti paviršius.
yy Neapsunkina medienos, todėl jais tinka dažyti įvairius silpnus paviršius.
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yy Lengvai nudažomas paviršius, suteikia naujo medžio atspalvį.
yy Gerai pasklinda.
yy Nubyra tik tada, kai atsiranda erozija, o tai padeda visiškai kontroliuoti, kada reikia
atnaujinti ir atlikti priežiūrą.
yy Labai lengva prižiūrėti.
yy Praktiški ir pigūs.
Dažai nelabai atsparūs pakrantėse, kur nuožmesnės oro sąlygos. Todėl dispersiniais
dažais daugiausia dažoma šalies viduryje, kur jie gana ilgai išsilaiko.
Dėl daugelio techninių savybių dispersiniai dažai labai skiriasi nuo moderniųjų vandens pagrindu pagamintų lateksinių dažų ar paviršių padengiančių beicų. Modernūs
dažai pasižymi savybėmis, kurios neigiamai veikia senus pastatus. Todėl akivaizdu, kad
jais negalima dažyti saugomų ir vertingų pastatų.
Tą patį galima būtų pasakyti ir apie įprastą beicą, nes senieji dažyti pastatai beveik
visi be išimties buvo nudažyti dažais (išskyrus pastatus, pastatytus nacionalinio romantizmo šimtmečių sandūroje).
Aliejiniai beicai gali netikti dėl to, kad jie yra blankūs (nebūdinga tradiciniam dažymui aliejiniais dažais).
Linų aliejaus dažais nudažyti pastatai ir toliau jais turi būti dažomi. Dažymas alkidiniais dažais ant ankstesnių linų aliejaus dažų retai kada duoda gerą rezultatą tiek
estetine, tiek technine prasme. Alkidiniai dažai paviršių padengia storesniu, tirštesniu
sluoksniu, tačiau kaupiasi drėgmė ir kyla pavojus, kad jie pradės byrėti.
Nors dauguma pastatų yra nudažyti naujoviškais dažais, niekas netrukdo grįžti prie
tradicinių dažymo būdų ir priemonių, linų sėmenų aliejaus dažų. Vėliau atsiradusių
problemų priežastis – ne šie dažai, nes jie sugeba prasiskverbti pro visus sluoksnius
(net ir lateksą bei beicą) ir įsigeria į gilesnius medienos sluoksnius.
Kitaip yra su dispersiniais dažais. Jeigu jie uždažyti naujoviškais dažais (deja, taip
atsitinka per dažnai), nepatariama vėl dažyti senais dažais. Nenugremžus senų dažų
sluoksnio, patartina dažyti linų sėmenų aliejaus dažais. Dispersiniai dažai geriausiai
padengia tos pačios rūšies dažais dažytus paviršius, be to, palyginti gerai laikosi ant
aliejinių beicų ar medžio dervos.

Išvados
Mūsų senųjų statybų kultūra yra turtas, kurio dabar negalime atgaivinti. Todėl labai
svarbu išlaikyti saugomus ir išliekamąją vertę turinčius pastatus, autentiškus protėvių
liudininkus, pasakojančius apie senuosius statybos papročius. Tradiciškai naudojami
dažai – linų sėmenų aliejaus dažai, dispersiniai dažai – svarbi šių objektų išsaugojimo
dalis. Šie dažai buvo išrasti labai seniai, todėl apie juos turime sukaupę daug informacijos, dabar matome ir galime apibūdinti, kaip jie veikia, kokios jų techninės savybės,
kaip jie sensta ir kaip juos prižiūrėti.
Plačiąja prasme tradiciniai dažai priskiriami prie istorinių, architektūrinių ir kitų kultūrinių vertybių, kurios priskiriamos pastatų išorei. Norvegijos planavimo ir statybų įstatyme nustatyta, kad tokias vertybes privaloma saugoti.

Šis namas yra labai pakeistas ir labai skiriasi
nuo pirminio varianto. Nepaisant to, galima
aiškiai matyti, kad jis nudažytas linų sėmenų
aliejaus pagrindu pagamintais dažais.
Mari Kollandsrud nuotrauka.
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5.

Šiaurės šalyse jau labai seniai dispersiniais dažais dažoma pastatų išorė. Rašytiniai
šaltiniai rodo, kad šie dažai, naudojami Švedijoje nuo XVII a., buvo vadinami purvo
dažais (slamfärg). Veikiausiai dispersiniai dažai taip pat ilgai buvo naudojami ir Norvegijoje.
Švedijoje dispersiniais dažais dažniausiai dažydavo tam tikrus kaimo vietovių pastatus. Norvegijoje šiuos dažus gana greitai išstūmė linų sėmenų aliejaus dažai, kuriais
buvo dažomi gyvenamieji namai.
Tik ant nedaugelio apkaltų lentomis arba neapkaltų rąstinių namų yra išlikę dispersinių dažų likučių. Jų taip randama ant valtinių, klojimų ir sandėlių. Klojimai dispersiniais
dažais buvo dažomi net iki šeštojo praėjusio amžiaus dešimtmečio. Šeštajame dešimtmetyje Alfas Bjercke gamino dispersinius dažus, kurie buvo vadinami „išorės dažais“. Jie
buvo klijų ir pigmento miltelių pavidalo, todėl prieš naudojant juos reikėdavo atskiesti
vandeniu ir išmaišyti.

Medinių
pastatų išorės
dažymas

Techninis aprašas

5.4. Paviršiaus
apdorojimas
dispersiniais dažais

Dispersiniai dažai anksčiau buvo dažnai
naudojami iki tol, kol juos išstūmė linų
aliejaus dažai. Dispersiniai dažai ligi šiol gali
pasigirti savybėmis, dėl kurių jie yra nuolat
naudojami. Jie yra atviri difuzijai, t. y. per dažų
sluoksnį jie praleidžia drėgmę iš apatinio
sluoksnio. Jų plėvelėje neatsiranda pūslelių, jie
nesilupa. Taip pat juos lengva prižiūrėti. Be to,
dispersiniai dažai yra pigūs.
Norvegijoje dispersinius dažus gamina:
„Gjøco Industrier A/S“
6639 Torvikbuktas
Išleista 1994 m. vasario mėn.

Dispersiniai dažai yra pigūs. Senovėje žmonės išsivirdavo iš rugių miltų klijų ir pigmento. Dažniausiai jie būdavo raudonos ir geltonos spalvos arba iš alūno gauti pigmentai.
Kad tvirčiau laikytųsi, kartais į juos įpildavo aliejaus, menkių kepenų aliejaus arba silkių
sūrymo.
Šiais laikais iš gamyklos galima nusipirkti jau sumaišytų dispersinių dažų. Rugių miltų
klijai yra pakeisti celiuliozės klijais. Paprastai į dažus pilama 7 % linų sėmenų aliejaus.
Šiuo metu Norvegijoje dispersinius dažus „Kompolin“ gamina tik „Gjøco Industrier
A/S“. Švedijoje yra daugiau gamintojų, tačiau kai kurie iš jų į dispersinius dažus deda plastiko priedų. Jeigu ketinate dažyti seną pastatą, dažai su plastiku nerekomenduojami.
Dažus galite pasidaryti senoviniu būdu:
0,4 kg geležies arba cinko sulfato ištirpdoma 10 litrų verdančio vandens.
0,5 kg smulkiai sumaltų rugių miltų įplakama į tirpalą.
Mišinys verdamas penkiolika minučių.
Pridedama 1,6 kg pigmento.
Dažai verdami dar penkiolika minučių.
Kad mišinys geriau sukibtų, galima įpilti virto linų sėmenų aliejaus. Tokiu atveju taip
pat reikia įdėti truputį muilo, pavyzdžiui, „Zalo“, kad aliejus susimaišytų su klijų mišiniu.
Aliejaus kiekis dažuose neturi viršyti 7 tūrio procentų, t. y. į 10 litrų dažų negalima pilti
daugiau kaip 7 dl virto linų sėmenų aliejaus.
Jeigu dažus ketinate ilgai laikyti, reikia įdėti konservantų. Rekomenduojama naudoti maisto konservantus, pavyzdžiui, metilo parahidroksibenzoatą, kurio galima įsigyti
vaistinėse. 10 litrų dažų pakaks 10 nubrauktų arbatinių šaukštelių.
Geležies ir cinko sulfatas ypač gerai apsaugo medieną. Geležies sulfatas naudojamas su tamsiais pigmentais, o cinko sulfatas su šviesiais.
Importuotojas geležies sulfatą, cinko sulfatą ir pigmentus (geležies oksidą) pristato
25 kilogramų maišais. Mažesnį kiekį galima užsakyti Osle esančioje „Ekjord“ dažų parduotuvėje. Norvegijoje Valstybės antikvaro institucija arba savivaldybės paveldo atstovas gali padėti užsakyti didesnį kiekį tiesiai iš importuotojo.

XIX a. rąstų troba, dažyta dispersiniais dažais.
Namas priklauso Thomo Heftyeso rinkiniui,
kuris yra Frognerseterene, Osle. Larso
Haugalido nuotrauka.
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Kai dažai taip smarkiai nusitrynę, prieš dažant
paviršių reikia gerai nušveisti plieniniu
šepečiu, kad nebeliktų jokių suirusių medienos
skaidulų.
Larso Hauglido nuotrauka



Savybės
Dispersiniai dažai yra visiškai matiniai ir atviri difuzijai. Jų plėvelėje neatsiranda pūslelių ir jie nesilupa.
Dispersiniai dažai visiškai neapsaugo nuo drėgmės poveikio. Medienai drėgmė
nekenkia tais atvejais, kai vanduo gali nekliudomas išgaruoti. Būtent taip ir atsitinka,
nes dažų sluoksnis visiškai pralaidus drėgmei, o puikiomis savybėmis pasižymintys šie
dažai neleidžia saulės veikiamai medienai irti.
Dažai nuo paviršiaus nusidėvi, nes klijų sluoksnis pamažu nusiplauna. Dėl to po
kiek laiko dažai nusitrina. Dažų nusitrynimas laikomas nepageidautinu, tačiau tai ir yra
didžiausias šių dažų privalumas, nes dažant antrąsyk nesusidaro dažų sluoksniai, dėl
kurių dažai paprastai atsiknoja. Antrą kartą dažomo paviršiaus nereikia skusti. Kadangi
pigmentas nusiplauna, ant jo neįsitvirtina jokie medienos grybeliai.

Kaip naudoti
Pagrindas turi įgerti drėgmę, t. y. jis turi būti visiškai neapdorotas arba jau anksčiau
dažytas dispersiniais dažais. Mediena, ant kurios yra suirusio aliejinio beico arba dervos
likučių, irgi gali būti dažoma, tačiau šiuo atveju rekomenduojama medienos paviršių
kaip reikiant nušveisti plieniniu šepečiu, kad būtų pašalintas visas suiręs medienos
pluoštas ir buvusių medžiagų likučiai.
Mediena, kuri anksčiau buvo dažyta aliejiniais arba plastikiniais dažais, dispersiniais
dažais nedažytina.
Šiais dažais taip pat galima dažyti neapdorotą mūro tinką, kurio paviršius įgeria
drėgmę.

Dažymas
Literatūra
Drange T., H. O. Aanensen og J. Brænne:
Gamle Trehus (Seni mediniai namai).
Oslo, 1992.
Färg på trä (Dažai ant medienos). Träinformation, AB Svensk Byggtjänst. Stokholmas, 1979.
Slamfärg (Purvo dažai). Svenska Riksantikvarieämbetet informationsblad. April
1983.

Dispersinių dažų receptą parengė „Stora Kopparbergs AB“, Falunas, Švedija.

Stenkitės nedažyti kaitinant saulei. Pakanka dviejų sluoksnių. Dažus lengviausia tepti
ant drėgno paviršiaus. Dėl to jį prieš dažymą galima truputį sudrėkinti, tačiau paviršius
neturi būti prisotintas vandens. Pasistenkite, kad ant ką tik nudažyto paviršiaus nelytų.
Dažai tepami apvaliu teptuku. Didesnius plotus galima purkšti.
Šis klojimas iš Halingdalio slėnio veikiausiai nebuvo dažomas 40 metų, o dispersiniai dažai jau nusitrynę.

Priežiūra
Dažant antrąsyk, nebūtina dažyti viso namo. Tereikia perdažyti labiausiai oro sąlygų
paveiktus fasadus. Kadangi dažai yra matiniai, seni ir naujai dažyti paviršiai nesiskiria, jei
tik, žinoma, nepanaudosite šviesesnių pigmentų.
Paviršių derėtų perdažyti tik tada, kai pigmentas beveik išblukęs. Prieš dažant sienos iš viršaus į apačią nuplaunamos vejai laistyti skirta žarna. Jeigu seni dispersiniai
dažai visiškai nusidėvėję, pirmiausia paviršių reikia nušveisti plieniniu šepečiu.
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5.
Medinių
pastatų išorės
dažymas
5.5. Paviršiaus
dažymas: tepimas
derva
Saugomi pastatai, kurie tradiciškai buvo
tepami derva, turi būti ir toliau ja tepami.
Teisingai naudojama derva puikiai apsaugo
medieną. Šiame straipsnyje aprašoma, kaip
geriausiai naudoti dervą.
Tekste skliaustuose esantys skaičiai yra
nuoroda į literatūros apžvalgą.

Saugomi pastatai turi būti prižiūrimi ir saugomi taip, kad apskritai kuo mažiau būtų
keičiamos medžiagos, spalvos ir išvaizda. Seni, vertingi ir saugomi pastatai, kurie nuo
pradžių buvo tepami derva, turi būti tradiciškai tepami švaria, neskiesta degintų anglių
pušų derva. Tepama teptuku arba kitu rankiniu įrankiu. Valstybės antikvaro institucija
siekia, kad pastatai būtų restauruojami, remontuojami ir prižiūrimi senomis, tradicinėmis medžiagomis taikant senus, tradicinius darbo metodus. Taip skatinama, kad išliktų
senieji amatai ir nebūtų užmirštos tradicinės medžiagos [1–5]. Derva pasirenkama atsižvelgiant į medieną saugančias jos savybes bei kultūrines istorines priežastis.
Čia pateikiama patarimų, kuriuos parengėme atlikę tyrimus ir bandymus. Sprendžiant iš senųjų bažnyčių savybių, derva prieš tepimą paprastai būdavo verdama. Ją
virdavo tol, kol ji virsdavo vadinamąja maišoma derva arba patamsėdavo. Mes nežinome, kokia buvo virimo temperatūra arba laikas. Taip pat nežinome, ką reiškia sąvoka
„maišoma derva“. Maišoma derva apibrėžiama taip, kad virimo metu ji lengvai maišoma ir yra tamsi, tačiau ataušusi ji išlieka labai tąsi.

Inger Marie Egenberg (Norvegijos kultūros
paveldo institucija) , tekstas.
Dervos gamybos būdai aprašyti šiame
skyriuje:
5.6. Paviršiaus dažymas: dervos gamyba.
Išleista 2002 m. sausio mėn.
Pakeičia 1994 m. išleistą straipsnį
Daugiau straipsnių pateikta Valstybės
antikvaro institucijos interneto svetainėje
www.ra.no

Kairėje: derva tepama rąstinė Hoperstado bažnyčia. Beliko nutepti pietinę bažnyčios vidurinės dalies
sieną. Skirtumas prieš tepimą ir po jo yra labai didelis. Apačioje esančioje nuotraukoje parodyta ta pati
siena, kai buvo tepama derva.
I. M. Egenberg nuotrauka.
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Istorinių statinių tepimo derva
instrukcija
1. Būtina naudoti degintų anglių pušų
dervą.
2. Naudojama derva paprastai supakuota
po 25 arba 30 litrus. Gamintojas privalo pažymėti statinės numerį ir bendrą
pagamintų statinių skaičių (pavyzdžiui,
statinė numeris 2 iš 6, 2/6), gamybos
metus (datą) ir gamintojo pavadinimą.
Dervos gamintojo mėginius iš anksto
privalo patikrinti ir pripažinti Valstybės
antikvaro institucija. Parduodant dervą,
dekoktas (skystis, kuris nusėda ant dugno) turi būti išpumpuotas. Jei dekokto
(dugne) arba vandens (viršuje) yra daugiau nei 3–4 %, produkciją galima brokuoti.
3. Prieš tepimą derva turi būti verdama,
o virimo laipsnis (temperatūra + laikas)
registruojami.
4. Pagrindas, ant kurio tepama derva, turi
būti sausas ir nuvalytas, kad ant jo beveik nebūtų dulkių ir kitokių smulkių
dalelių. Sena susikristalizavusi derva
paliekama, nes ji susilydys su naujai tepama derva. Dervos sluoksnis bus storesnis, o tai laikoma privalumu.
5. Prieš tepant derva pašildoma vonelėje su vandeniu ir tepama teptuku arba
kitu rankiniu įrankiu. Tepant oras turėtų
būti šiltas, sausas ir stabilus, toks, kad
būtų optimalios džiūvimo sąlygos.
6.	Ypač nusidėvėjusius, išdžiūvusius ir
saulės kaitinamus paviršius, į kuriuos
derva visiškai įsigeria, rekomenduojama nutepti pakartotinai (pavyzdžiui,
po 4–10 dienų, kai derva išdžiūva). Tada
ant medienos susidarys dervos sluoksnis ir ji nesidėvės.
7. Darbe naudojamos kopėčios ir pastoliai turi būti pastatyti taip, kad dar labiau nesugadintų pastato ir kad jame
neatsirastų skylių. Metaliniai pastoliai
turi būti įžeminti (pritvirtinti laikinais
varžtais). Valstybės antikvaro institucija
rekomenduoja vietoj pastolių naudoti
keltuvus.
8. Langai, sprinkleriai ir pan. turi būti apdengti taip, kaip derva jų nesugadintų.
9. Saugotinų kultūros paveldo objektų
(rąstinių bažnyčių) arba kitų vertingų
pastatų tepimas derva turi būti dokumentuojamas, o Valstybės antikvaro
institucijai siunčiama pagal jos pačios
rekomendacijas parengta ataskaita.

Virimo laipsniai
120–130 ºC 30 min.
120–130 ºC 60 min.
180–190 ºC 15 min.
180–190 ºC 30 min.
180–190 ºC 60 min.

Paviršiaus apdorojimo A derva
žymėjimas
A žemas 30
A žemas 60
A aukštas 15
A aukštas 30
A aukštas 60

Paviršiaus apdorojimo B derva
žymėjimas
B žemas 30
B žemas 60
B aukštas 15
B aukštas 30
B aukštas 60

1 lentelė. Išmėginti virimo laipsniai ir paviršiaus apdorojimas derva.

Instrukcijos komentarai
Buvo atlikti keli eksperimentai ir palyginti skirtingi dervos virimo laipsniai [6]. Be to,
buvo palyginta ankstyva dervos degimo fazė A ir vėlyva dervos degimo fazė B (žr. 1
lentelę). Visų skirtingų dervos degimo etapų mėginių cheminė sudėtis [7] skiriasi, nes
derva, kuri išleidžiama anksčiau, buvo kaitinta žemesnėje temperatūroje nei derva, kuri
išleidžiama vėliau. Temperatūra kyla viso degimo metu.
Bendrai galima teigti, kad ant saulės veikiamų paviršių visų virimo laipsnių A dervos
yra atsparesnės dėvėjimuisi nei B dervos, o kuo didesnis jų virimo laipsnis, tuo didesnis
jų atsparumas (žr. 1 lentelę). A dervos ant medienos sudaro sluoksnį arba dervos plėvelę
ir džiūsta greičiau nei B dervos. Į paviršių geriau įsigeria B dervos, be to, jos tinkamesnės
impregnuoti. Galima teigti, kad A dervos veikia kaip lakas, o B dervos – kaip aliejus. Reikėtų iš anksto planuoti, kiek reikės vienos ar kitos rūšies dervos. Be to, reikia atsižvelgti
į virimo laipsnį (verdant dervos (ypač B dervos) kiekis sumažėja apie 25 %). Saulėtoje
pusėje esantį viršutinį sluoksnį patartina tepti ankstyvos virimo fazės derva, nes ji geriausiai padaro plėvelę ir yra atspariausia dėvėjimuisi. Dengiant keliais sluoksniais (tai
aptariame 6 punkte), rekomenduotina pirmiausia nutepti vėlyvos degimo fazės derva,
kad mediena būtų pamaitinta, o ant viršaus tepti ankstyvos virimo fazės dervą. Bendrai
galima pasakyti, kad pietinės sienos ir stogai (visomis kryptimis) turi būti tepami aukšto
virimo laipsnio A derva. Žemesnio virimo laipsnio B derva gali būti naudojama šešėlinėje namo pusėje, kur dėvėjimasis ne toks didelis ir kaip pirmasis sluoksnis.
Dėl 5 punkto. Pavirusi derva sutirštėja, todėl ją reikia pašildyti, kad būtų lengviau ją
naudoti ir kad galima būtų užtepti plonesnį jos sluoksnį. Dėl to labai svarbu dirbti tada,
kai oras yra šiltas, geras. Vandens vonelė yra labai praktiška, nes temperatūra negali
viršyti 100 ºC, be to, saugi, nes esant tokiai mažai temperatūrai derva neužsidega.
Jeigu tepama per tiršta derva, patiriama didelių nuostolių, nes ji lėtai nuteka nuo
sienų ir stogų. Visų virimo laipsnių A derva yra tirštesnė nei B derva.
Dėl 6 punkto. Nuo medienos kokybės, tankumo ir purumo taip pat priklauso, kokio
laipsnio derva įsigeria. Prastas tepimo derva rezultatas gali priklausyti tiek nuo prastos
(purios) medienos, tiek nuo prastos dervos.
Dėl 7 punkto. Jeigu vis dėlto manoma, kad būtina surasti atramos taškus pastoliams
pastato sienose ar stoguose, būtina kreiptis į Valstybės antikvaro instituciją ir pateikti
detalų planą, kaip tai ketinama padaryti. Metaliniai pastoliai turi būti įžeminti taip, kad
atsirastų kontaktas tarp pastolių ir pastato įžeminimo kabelių (žaibolaidžių) (žr. pav. 4
puslapyje).
Dėl 8 punkto. Dokumentacija yra svarbi tiek tiems, kurie atlieka darbą, tiek Valstybės
antikvaro institucijai, nes patirtis gali būti panaudota ateityje.

Dervos virimo instrukcijos
Virti dervą reikia iš anksto. Tai yra atskira darbo dalis ir jos atlikti tiesiog prie bažnyčios
negalima. Ją derėtų virti atvirame ore, bet geriausia, kad būtų koks nors stogelis, kad
nebūtų priklausomybės nuo oro sąlygų. Draudžiama dervą virti šalia degių medžiagų
(pastatų), nes gali kilti gaisro pavojus (žr. gesinimo priemonės (įranga)). Katilą būtina
prižiūrėti viso dervos virimo metu. Ypač reikia prižiūrėti pradedančią virti dervą. Tada
ji yra tiršta, grūdėtos konsistencijos ir smarkiai putoja. Todėl reikia maišyti, kad ji nepradėtų tekėti. Jeigu verdama 25–30 l porcijomis, tiks apie 60 l talpos katilas, o virimo
plokštė turi būti 4–5000 W galingumo [6]. Reikia pasistengti nuleisti galbūt susidarysiantį dekortą.
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Dervos virimas. Jeigu verdama derva smarkiai
putoja, vadinasi, ji yra ankstyvos fazės.

Kaip naudoti

A žemas 30

Viršutinis sluoksnis ant prisotintos medienos, vidutiniškai
nusidėvėjęs.*

A žemas 60

Vakarinis ir rytinis fasadas, vidutiniškai arba mažai nusidėvėjęs.

A aukštas 15

Pietinis, galbūt vakarinis ir rytinis fasadas, vidutiniškai nusidėvėjęs.

A aukštas 30

Stogas ir pietinis (saulės deginamas) fasadas, smarkiai nusidėvėję.

A aukštas 60

Stogas ir pietinis fasadas, smarkiai nusidėvėję.

B žemas 60
B aukštas 15



Kad derva išliktų šilta, indas su ja įdedamas į
poliuretano guma izoliuotą kibirą.

Tepimas derva

B žemas 30

DĖMESIO!
Metaliniai pastoliai turi būti įžeminti, kad
atsirastų kontaktas tarp pastolių ir pastato
įžeminimo kabelių (žaibolaidžių).




Gatavas produktas nuleidžiamas, kai jis šiek
tiek atšąla, nes kitaip jis bus per klampus.
I. M. Egenberg nuotraukos.

Gruntinis sluoksnis ant išdžiūvusios medienos, viršutinis sluoksnis
ant šiaurinio fasado, nedaug nusidėvėję.*

B aukštas 30

Ant šiaurinio fasado, nedaug nusidėvėjusio.

B aukštas 60

Ant šiaurinio, rytinio ir vakarinių fasado, nedaug nusidėvėjusio.

* Pasiūlymai, kuriuose kalbama apie gruntavimą ir viršutinį sluoksnį, neišmėginti.
UŽRAKTAS

2 lentelė. Išmėginto dervos naudojimo rekomendacijos.

PASTATAS

Kai dervos virimo laipsnis yra aukštas, reikėtų nuleisti dervą, kol ji neatšalo daugiau
nei iki 50 ºC temperatūros ir nepasidarė per tiršta.
Katilas ir įranga švariai išplaunami karštu vandeniu ir indaplovių skysčiu, dar kartą
nuvalomi spiritu. Prireikus rankas ir odą galima patepti maistiniu aliejumi. Galiausiai
juos reikėtų nuplauti muilu ir vandeniu.
Virimo temperatūra ir laikas yra rekomendaciniai. Ruošiant dervą rąstinėms bažnyčioms, svarbiausia, kad dervos sudėtis, virimo laipsnis ir tepimo ant bažnyčios būdas
būtų dokumentuojamas ir kad šie dokumentai būtų nusiųsti Valstybės antikvaro institucijai.

Dervos produktai rinkoje
Šiuo metu grynų dervos produktų sunku gauti dažų parduotuvėse. Daugelyje jų yra
aliejaus, tirpiklių, grybelių naikinimo priemonių ir kt. Priedai dar nereiškia, kad produkto
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kokybė suprastėjo, tačiau neįmanoma tiksliai žinoti, kokio grynumo yra produktas. Žinoti ypač svarbu tada, kai derva renovuojami paveldo objektai.

Saugumo priemonės dervos šildymo metu
DĖMESIO!
Kaitinti dervą galima už bažnyčios tvoros, kuo toliau nuo pastato. Šildant dervą,
vandens vonelėje visada turi pakakti vandens, kad ji neperkaistų. Užsidegusią
dervą būtina uždengti nedegančiu dangčiu, apiberti gesinimo milteliais arba
naudoti CO2.

Saugos techniniai duomenys:
Užsiliepsnojimo taškas 70 ºC.
Užsidegimo temperatūra 250 ºC.
Sprogimo ribos nuo 0,8 tūrio %.
Gaisro gesinimo priemonės:
gesinimo milteliai arba CO2.
Vidutinio degimo dervos nusipirksite ir „Dervos paruošimo instrukcijas“ (kurias parengė Torunn Lone Vinje) gausite:


Derva nuteptas paviršius saulėtoje pusėje
(viršuje) ir šešėlinėje pusėje (apačioje). Pietinėje
pusėje mediena yra nepadengta, o šiaurinė
siena padengta storu dervos sluoksniu, kuriam
būdingas suskilinėjimo raštas.
Tone Marie Olstad (Norvegijos kultūros paveldo
institucija), nuotraukos.



Paveldo objektų apsaugos draugija
Dronningensgate 11
0152 Oslo
Tel. 23 31 70 53
Kartais gamintojai vidutinio degimo dervą klientams parduoda tiesiogiai.

Dervos kaitimas tepimo metu
Ką tik užtepta derva lengvai užsidega ir yra labai degi. Todėl reikia dervos netepti
kepinant saulei, reikia atsižvelgti, ar nekyla netiesioginio užsidegimo nuo saulės
(pavyzdžiui, stiklo, reflektorių ir pan.) pavojus. Griežtai draudžiama darbo metu
rūkyti.

Apsaugos priemonės:
akiniai, turi būti galimybė išsiplauti akis. Pirštinės ir kitos apsaugos priemonės iš
atsparios medžiagos.
Naudojimas: gerai vėdinkite. Dirbant draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti.

Norvegijoje gamintą retortoje degintą gryną pušų dervą galima nusipirkti iš:
O. Grønset
AB „Oppdal tjæreindustri“
7340 Oppdal
Tel. 72 42 16 09
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Ringebu kaimo medinės
bažnyčios vaizdas iš
pietvakarių pusės. Derva
nutepto paviršiaus
nusidėvėjimas priklauso nuo
saulės poveikio ir fasado
orientaciją pagal pasaulio šalis.
I. M. Egenbergo nuotrauka.

Bendra informacija apie pušų dervą
Pušų derva
Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje pušų derva (degutas) reiškia beveik tą patį ką ir derva, nes pušų derva šiose šalyse iki pramonės suklestėjimo buvo dominuojantis dervos
produktas. Pušis – medis, turintis daugiausiai sakų. Jie paprastai susikaupia senų kelmų
šerdyse ir ant fiziškai pažeistų medžių, sausose viršūnėse ir pan. Sąvoka „derva“ iš tiesų
yra techninė, pavyzdžiui, tai yra distiliato sinonimas ir yra tiksliai apibūdinama. Minima
ir žaliava arba tai, iš ko derva yra distiliuojama, t. y. iš medžio sakų arba, dar tiksliau, – iš
pušies sakų.
Daugiau informacijos apie pušų dervą ir dervos gamybą žr. kitą Valstybės antikvaro
institucijos tos pačios serijos straipsnį 5.6. Paviršiaus dažymas: dervos gamyba.

Žymėjimas:

Simboliai: Xn Kenkia sveikatai
R sakiniai: pavojingas įkvėpus, patekus
ant odos ir nurijus. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Susilietus su oda
kyla alergijos pavojus. Mūvėkite tinkamomis apsauginėmis pirštinėmis.
S sakiniai: stenkitės neįkvėpti garų.
Jeigu neįmanoma veiksmingai vėdinti,
naudokite specialias kvėpavimo takų
apsaugos priemones. Kyla pavojus, kad
derva, tepama ten, kur pasiekia tiesioginiai saulės spinduliai, nudegins odą.
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5.

Istorija
Derva buvo gaminama Norvegijoje jau ankstyvaisiais viduramžiais, taip pat tikėtina,
kad ir gerokai anksčiau. Vidurio Norvegijoje randama XII a. vadinamųjų anglių deginimo krosnių pelkėse. 1276 m. Magnus Lagabøter šalies įstatyme ir Gulatingo įstatyme
surašyti žemės nuomininkų teisių suvaržymai virti dervą. Įstatymuose taip pat aptariamas atlyginimas derva. Šie seniausi Norvegijos įstatymai rodo, kad ankstyvaisiais viduramžiais dervos gamyba Norvegijoje buvo paplitusi, o laivų ir bažnyčių tepimas derva
buvo reglamentuotas įstatymuose. Jono (arkivyskupo Jono Raude) krikščioniškame
teisyne rašoma, kad tas, kuris atsako už bažnyčią, turi kas trejus metus nutepti bažnyčią
derva. Magnus Lagabøter šalies įstatyme ir Gulatingo įstatyme rašoma apie tepimo
derva dažnumą: „Tačiau paskui valstiečiai tepa derva Savo Bažnyčią kas tris žiemas“.
Senos anglies degimo krosnys ir kitos dervos gamybos vietos yra kultūros paveldas,
į kurį nebuvo pakankamai atsižvelgta. Kalbant apie įvairių gamybos formų paplitimą,
mūsų šaltiniai yra gana menki.

Medinių
pastatų išorės
dažymas
5.6. Paviršiaus
dažymas: dervos
gamyba

Tradiciniai gamybos metodai

Derva buvo apdorojami pastatai ir laivų
mediena per visą tokių statinių egzistavimo
laiką. Tepimas derva išlieka aktualus ligi šių
dienų. Šiame informaciniame straipsnyje
aprašoma dervos gamyba.

Anglių deginimo krosnys pelkėse jau buvo minėtos kaip vienas iš metodų. Gyva išlikusi
tradicija rodo, kad krosnys buvo statomos kalvų šlaituose ant akmenų arba rąstų ir
buvo paplitusios daug plačiau. Anglių deginimo krosnys pelkėse laikomos tik dar viena anglių deginimo krosnių atmaina, tačiau labiau tikėtina, kad įvairios anglių krosnių
statybos tradicijos gyvavo viena šalia kitos.
Atrodo, kad regionuose, kuriuose gyveno imigrantai iš Suomijos, dominuoja rąstų
pagrindas su uždara nutekėjimo sistema, o, pavyzdžiui, Gudbrandsdaleno slėnyje buvo
naudojamas pagrindas iš akmenų su kiek atvira nutekėjimo sistema.

Apie dervos naudojimą žr. 5.5. straipsnį
„Paviršiaus dažymas: tepimas derva“.

ANGLIŲ DEGINIMO KROSNIS PELKĖJE

Išleista 1994 m. birželio mėn.

Schema:

Anglių deginimo krosnis pelkėje. Iš Oddmund
Farbregd knygos
„Anglių krosnys pelkėse, nauja archeologinių
radinių grupė“.

CENTRINIS PAGALYS SPAUDŽIAMAS
Į VIRŠŲ KROSNIAI DIDĖJANT

VELĖNA
BERŽO
ŽIEVĖ

2. Ž
Schema:
Anglių krosnis su rąstų konstrukcija, kuri yra
pagrindo dalis
Elin Eldnes piešinys
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Anglių deginimas
Anglių deginimo pelkėse tradicija neišliko. Tačiau kiti anglių krosnių tipai kai kuriose
vietose yra tebenaudojami ir čia trumpai apibūdinsime šį gamybos būdą.
Dervos gamyba yra distiliavimo procesas, taip pat gali būti ir šaltas, sausas distiliavimo procesas. Pagrindinė dervos gamybos Norvegijoje žaliava yra susmulkinta pušų
kelmų ir šaknų mediena. Kelmų rovimas, kapojimas ir žaliavos parinkimas reikalauja
daug laiko ir pastangų. Ant apskritos piltuvo formos platformos puslankiu sudedama
susmulkinta pušies mediena. Dėti medieną reikia labai gražiai, žiedais, pradedant nuo
nedidelio puslankio viduryje, vadinamojo kūgelio.
Krosnies dydis matuojamas pagal pušų medienos žiedų, esančių virš kūgelio, skaičių. Labai svarbu vengti oro kišenių ir visokiausių nelygumų tam, kad krosnis galėtų
degti tolygiai ir būtų galima kontroliuoti degimą. Sluoksniais dedamos malkos tiek
vertikaliai, tiek horizontaliai pamušamos medine kuoka. Galiausiai kruopščiai sudėtos
malkos uždengiamos kvadratiniais šilinių viržių velėnos gabalais, kurie persidengia. Kai
kuriose šalies dalyse tradiciškai naudojami mažesni žolės velėnos gabalėliai, kuri auga
kalvos apačioje. Šilinių viržių velėna yra lengva ir puri, ją galima lengvai supjaustyti
vieno kvadratinio metro gabalais. Žolės velėna yra sunki ir tanki, todėl labai tinka viršutiniam krosnies sluoksniui. Krosnis uždegama pro angas velėnos sluoksnyje, o ugniai
įsidegus angos užkemšamos. Po to krosnis dega arba rusena pradedant nuo velėnos
apačios ir iki krosnies centro. Per dugno centre esančią skylę nuteka derva. Ji gali nutekėti uždaru būdu į po ja esantį išskobtą rąstą kaip surinkimo indą. Nesvarbu, kada derva
nuleidžiama, tačiau rąstas visuomet laikomas sandarus užkimšus skylę kamščiu.
Nutekėjimo sistema, kurioje naudojamas išskobtas rąstas, naudojama tada, kai
krosnies pagrindą sudaro rąstų konstrukcija. Tuomet dugnas iš vidaus irgi išklojamas
beržo žieve, kuri dedama taip, kaip dengiant stogą. Jeigu krosnies pagrindas yra akmeninis, jis iš vidaus padengiamas molio ir kalkių skiedinio sluoksniu, o kartais ir cementu,
o pati nutekėjimo skylė yra mažesnė. Derva teka tiesiai atviru lataku, o nutekėjimo skylė
yra tokia maža, kad pačios tekančios dervos užtenka, kad nesusidarytų slėgis ir į krosnį
nepatektų oro per nutekėjimo skylę. Per pirmąją degimo dalį kamštis įdedamas iš išorės ir laikomas tol, kol derva ima tekėti.
Nepaprastai svarbu, kad oras nebūtų paduodamas per nutekėjimo sistemą ir nesusidarytų galimų nesandarių vietų krosnies dugne, nes dėl padidėjusio slėgio temperatūra pakyla visoje krosnyje. Dėl aukštos temperatūros dervos garai nesikondensuoja
ant šaltų krosnies paviršių. Tokia kondensacija – iš dujų į skystį – yra esminė dervos
gamybos procesui.
Tikėtina dervos išeiga (neto) yra 20–25 svorio procentai nuo sausos medienos. Vienas kubinis metras medienos, anot tyrimų, sveria vidutiniškai apie 280 kg, dėl to tikėtina dervos išeiga yra apie 60 litrų dervos kubiniam metrui.

KROSNIES DUGNO PJŪVIS
EMĖ

Ž

NA

A MEDIE

ĖN

VEL

GALAS UŽKIMŠTAS KAMŠČIU.
RĄSTAS LAIKOMAS UŽKIMŠTAS
TARP NULEIDIMŲ.

RĄSTAS

LATAKAS

Schema:
Krosnies dugno pjūvis



VALSTYBĖS ANTIKVARO INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDĄ
Riksantikvaren. Dronningens gt 13.
Postboks 8196 Dep., 0034 Oslas 1.
Telefonas (02) 94 04 00. Telefaksas (02) 94 04 04

STATINĖ

5.6.

Deginimas katile ir dervos krosnyje

DERVOS KATILAS

Namų reikmėms derva buvo verdama katiluose. Didesniems kiekiams pagaminti buvo
naudojama dervos virimo krosnis. Gaminant dervą šiais metodais, žaliava tiesiogiai su
ugnimi nekontaktuoja, o kai distiliacija vyksta uždaroje sistemoje, kondensuojasi ir kitos
lengvai garuojančios sudėtinės dalys ir tampa pagaminto produkto dalimi. Gaminant
dervą pirmiau aprašytu būdu nereikalingi papildai kaip dūmai ir drėgmė pasišalina per
velėną.

Retortoje gaminta derva
Pramonei derva gaminama įvairių rūšių retortose. Žaliava išlieka ta pati, t. y. sakinga
pušis. Tačiau čia mediena distiliuojama uždaroje sistemoje, be to, yra puikios galimybės
kontroliuoti gamybos temperatūrą ir optimizuoti išeigą. Šiame procese kondensuojasi
visi kondensuotis galintys komponentai, dėl to vadinamosios žalios dervos išeiga tam
pačiam žaliavos kiekiui yra šiek tiek didesnė nei deginant tradiciniu būdu. Paprastai
žalia derva distiliuojama toliau, pašalinant vandenį ir vadinamąjį terpentiną.
Yra gausybė įvairių retortų rūšių – nuo paprasčiausių, primenančių dervos krosnis,
iki tokių, kurios apskaičiuotos nenutrūkstamam naudojimui su retortomis, kurios susideda iš viena po kitos einančios degimo kameros didžiuliuose įrenginiuose.
Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo Norvegijoje buvo pastatytos kelios dervos gamyklos, tačiau septintajame dešimtmetyje gamyba sumažėjo. Per pastaruosius 20 metų
dervos importas į šalį padidėjo.
Įvairūs šaltiniai rodo, kad derva buvo pradėta gaminti pramoniniu būdu 1850–
1860 m., tačiau gamyklos buvo uždarytos dėl didžiulės užsienio produktų konkurencijos. Tačiau amžių sandūroje dervos gamyba retortose buvo atnaujinta.
DERVOS KROSNIS

Kuo skiriasi krosnyje ir retortoje pagaminta derva?
Daugelyje retortų rūšių visos sudedamosios dalys, nesvarbu ar jie yra lakūs, ar ne, prieš
patekdami į kondensatorių, įkaista iki aukštos temperatūros. Kitaip tariant, visos sudedamosios dalys praeina dujų etapą ir tik paskui juos šaldant virsta skysčiu. Retortų
įrenginiuose derva dažniausiai yra pirmiausia nukreipiama į skirtingus kondensatorius,
labiausiai verdančios sudedamosios dalys kondensuojasi pirmame kondensatoriuje, o
lakesnės – kitame kondensatoriuje. Paskui skysčiai iš skirtingų kondensatorių sumaišomi. Nuolat gaminant dervą tokiu būdu, produktai gaunasi homogeniški, nes visa, kas
pagaminta, sumaišoma viename inde.
Krosnyje to pasiekti galima itin retai, nes dėl nutekėjimo angos dugne ir lėto smilkimo komponentai gali išeiti iš malkų skysčio pavidalu ir tapti dervos dalimi taip ir
nepabuvę dujų pavidalo. Tai gali turėti reikšmės pagaminto produkto sudedamosioms
dalims. Krosnyje gaminama derva nuolat teka į statines, o tai reiškia, kad produkto susiskaidymas yra didesnis nei gaminant retortoje. Gali atsirasti produkto niuansų, kurie
priklauso nuo ankstyvo ir vėlyvo dervos gaminimo etapo. Krosnyje gaminta derva, pagaminta to paties proceso metu, gali skirtis, t. y. gali skirtis jos spalva, klampumas ir
konsistencija. Dervos deginimo proceso viduryje ji būna gana skysta ir tolygios konsistencijos, o proceso pradžioje ji būna labai klampi ir sandėliuojant yra linkusi susimesti
į gabalėlius. Gabalėliai atsiranda dėl kristalizacijos, o pakaitinus vėl išnyksta. Deginimo
proceso pabaigoje derva vėl sutirštėja ir patamsėja. Tyrimų rezultatai taip pat rodo,
kad dervos sudėtis kinta viso degimo proceso metu. Šiuo metu nėra žinoma, kaip dėl
to pakinta dervos naudojimo ir medienos konservavimo savybės. Galbūt ateityje mes
gebėsime įvertinti dervos, kuri buvo gaminta vieno proceso metu, kokybės niuansus.
Žalią dervą, arba skystį, kuris yra deginimo proceso rezultatas, sudaro tiek vandens,
tiek organinė fazės. Organinė fazė ir yra pats produktas. Truputį palaikius vandens fazė
(vadinamasis dekoktas) atsiskiria ir susikaupia statinės dugne. Dekoktas paprastai sudaro 10–20 % bendro kiekio ir turi būti išleistas palaikius dervą porą savaičių. Dekokto
nuleidimas vadinamas dervos „atskyrimu“.
Krosnyje degintos dervos dekoktas labai aiškiai atsiskiria nuo dervos fazės. Iš retortoje gamintos dervos atskirti vandenį kartais gali būti sudėtinga, tačiau šio skirtumo
priežastis yra nežinoma. Prieš naudojant dervą, dekoktą būtina išleisti. Tačiau 2–3 %
dekokto statinėje yra priimtina, nes dekokto atsiskyrimas trunka šiek tiek laiko. Dervai
dekoktas neturi jokio poveikio, tačiau prieš tepant dervą, jis privalo būti pašalintas. Be
to, nedera mokėti dervos kainos už dekoktą. Iš kitos pusės manoma, kad juodasis dekoktas, t. y. ypač tamsios spalvos, yra puikus impregnatorius.
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VAGONO RETORTOS ĮRENGINYS
A. Krosnis
B. Retorta
C. Kūrenimo vieta
D. Dervos sklendė
E. Dervos talpykla
F. Kondensavimo sistema

Dervos produktai rinkoje
Iš tų dervos produktų, kurių šiandien galima įsigyti dažų parduotuvėse, gryni dervos
produktai yra ypač reti. Į daugelį jų yra įpilta aliejaus, tirpiklio ar ko kito, tačiau detaliai
čia to aprašyti neketinama. Dėl priedų produktas nebūtinai suprastėja, ypač kai kalbama apie medieną saugančias savybes. Norvegijoje retortoje gamintų grynų dervos
produktų galima įsigyti gamykloje užsisakius:
O. Grønset,
Oppdal tjæreindustri a.s.
7340 Oppdal.
Tel. 074 21609
Tai vienintelis šiuo metu žinomas retortos įrenginys Norvegijoje. Be to, jis yra susijęs
su mokslinių tyrimų projektu SINTEF Trondheime. Be to, Osle įsikūrusi Kultūros paveldo objektų sąjunga visoje šalyje parduoda krosnyje degintą dervą iš įvairių gamintojų.
Adresas toks:
Dronningens gt. 11, 0152 Oslo.
Tel. 22 42 27 32

Literatūra:


Krosnis su akmens pagrindu.
Prieš uždegant.
Atsiskiria dekoktas ir grimzta
į dugną.
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Eldnes, A.: Tjærebrenning i mile (Dervos deginimas krosnyje). Hefte, ikke publ.
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Romslo, R.: Undersøkelse av norsk tyri (Norvegiškos pušų medienos tyrimas). Inst. for kjemiteknikk,
NTH Trondheim, 1949. Upubl.
Ropeid, A.: “Tjæra Norge” (Norvegijos derva). Kulturhistorisk leksikon for Nordisk Middelalder bd.
XVIII, Danmark 1982, s. 418-19 og 425-26.
Samling av norske love, 1. part. (Norvegijos įstatymų rinkinys, 1 dalis). Kong Magni Lagabæters
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Industri A/S.
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5.
Medinių
pastatų išorės
dažymas
5.7. Dažymas: linų
sėmenų aliejaus
gamyba

Linų sėmenų aliejus yra vienas iš linų
produktų. Šiame informaciniame leidinyje
aprašomi keli linų sėmenų aliejaus gavybos
būdai, taip pat apibūdinamos šio aliejaus
savybės ir naudojimas.

Linų sėmenų aliejus spaudžiamas iš linų (Linum usitatissimum), kurie auginami vidutinio ir šalto klimato juostose. Linų sėmenyse yra 30–40 % aliejaus. Sėmenys, iš kurių
bus spaudžiamas aliejus, turi būti prinokę, sausi, juose neturi būti piktžolių sėklų. Linai
yra dviejų rūšių: aliejiniai (sėmeniniai) ir pluoštiniai. Pluoštiniai linai yra ilgastiebiai ir
nešakoti, o aliejiniai linai yra šakotesni ir užaugina daug daugiau sėmenų dėžučių.
Linų sėmenų aliejuje yra didelis sočiųjų riebalų rūgščių linolio ir linoleno kiekis. Šiose rūgštyse yra cheminių junginių, kurie lengvai reaguoja su ore esančiu deguonimi.
Tai sukelia cheminę reakciją (polimerizaciją), kuri riebalų rūgščių molekules sujungia
į vieną tinklą. Šio proceso rezultatas – kieta ir patvari medžiaga, vadinama linoksinu.
Kasdienėje kalboje linų sėmenų aliejaus sukietėjimas vadinamas išdžiūvimu, nors tai
nėra teisinga.
Linas – labai senas kultūrinis augalas. 5000 metų senumo radiniai Mesopotamijoje,
Asirijoje ir Egipte rodo, kad linai buvo auginami tekstilės pluoštui. Linų aliejus buvo
naudojamas kosmetikoje, medicinos tikslams ir maistui. Nėra išlikę jokių duomenų,
kad senais laikais linai buvo naudojami kaip dažikliai. Puikiai džiūstančiam linų sėmenų
aliejui buvo nuolat teikiama pirmenybė kaip oro pokyčiams atspariam, gražinamajam
lakui, naudotam ant auksuotų paviršių, nedažyto metalo ir medienos. Graikinių riešutų
ir aguonų sėklų aliejus tradiciškai buvo naudojami tokį pat ilgą laiką kaip ir linų sėmenų aliejus. Kaip džiūstančiu aliejumi buvo dažoma, pirmą kartą aprašyta dar V m. e. a.
pabaigoje. Cheminės analizės rodo, kad Norvegijoje XIII a. linų sėmenų aliejus buvo
naudojamas kaip rišiklis dažant bažnytinio meno objektus (Valdreso regiono Hedalo
bažnyčios altoriaus frontonas ir madona). Spėjama, kad linų sėmenų aliejus buvo pradėtas naudoti XII a. pabaigoje.

Linų sėmenų aliejaus gavyba
Šaltasis spaudimas

Pirmasis leidimas 1994 m.

Linų sėmenų lukštai yra kieti, todėl juos pirmiausia reikia stambiai sugrūsti. Tada
linų sėmenų masė suvyniojama į tvirtą lininį audinį ir spaudžiama po galingu presu.
Jau 400 m. pr. Kr. Viduržemio jūros regiono šalys sukūrė galingus alyvuogių aliejaus
spaudimo presus, kuriais veikiausiai buvo spaudžiamas ir linų sėmenų aliejus. Viename
preso gale buvo tvirtinamas ilgas medinis strypas. Kitą jo galą žemyn traukė didelis
varžtas, svoriai arba virvės. Padėjus maišą su linų sėmenų mase tarp dviejų plokščių po
mediniu strypu, veikiausiai pakakdavo spaudimo jėgos, kad linų sėmenų aliejus imtų
tekėti. Alyvuogių aliejaus gavybai buvo pagaminti ir smūginiai presai, kurių apačioje
buvo prisukamas antgalis, kad padidėtų spaudimo galia. Veikiausiai šiais presais buvo
spaudžiamas ir linų sėmenų aliejus.
Vis dar tebevartojamas posakis „mušti aliejų“. Nemaža meno reikmenis gaminanti
Vokietijos įmonė („Kremer“) tiekia žalią linų sėmenų aliejų, kuris yra „kaltgeschlagen“
(šaltai muštas).

Pakartotinis leidimas 2005 m.
Išspausdinta DMI 62 35 18 30

Linai auginami vidutinio ir šalto klimato
juostose. Sėmenys, iš kurių bus spaudžiamas
aliejus, turi būti prinokę, sausi, juose neturi būti
piktžolių sėklų.
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Pleištinį presą sudaro rėmas (a). Maišeliai su grūstais linų sėmenimis (b) guli tarp perforuotų geležies
plokščių (c, d, e). Presas paleidžiamas ir pleištas (f ) nuleidžiamas žemyn. Po spaudimo pleištas (g)
nuleidžiamas žemyn, kad preso dalis būtų galima atskirti vieną nuo kitos.
Pav. Salmonseno pasikalbėjimų žodynas, Kopenhaga 1925 m.

ALIEJAUS SPAUDIMO ĮRENGINIO
PAVYZDYS

ALIEJAUS VALYMAS

IŠSPAUDOS

ALIEJUS


Presas su varžtine jungtimi: linų sėmenys be perstojo pilamos į elektriniu varikliu varomą presą.
Aliejus patenka į indus, kuriuose vyksta nešvarumų sedimentacija.
Pav. Bengt Jonsson, Taby presas, Orebro, Švedija.


Presas su spaudimo antgaliu įvairių sėklų aliejui
spausti vaistininko laboratorijoje.
Drobinis maišas su grūstais linų sėmenimis
dedamas į perforuotą cilindrą, stovintį
surinkimo inde. Spaudžiama preso antgaliu,
kuris transmisija įsukamas į cilindrą.
Pav. Vaistininko žinynas,
Kristianija 1907 m.
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Švedijoje iki maždaug 1950 m. veikė
Geteborgo aliejaus spaudykla. Linų sėmenų aliejus pradėtas spausti pleištiniais
presais. Kaip ir spaudžiant kitais mechaniniais būdais, stambiai grūstų linų sėmenų masė įvyniojama į audinį ir dedama
tarp perforuotų geležies plokščių. Tuomet plokštės su sėmenų masės pakuote
dedamos į tvirtą rėmą, o tarp plokščių ir
rėmo įleidžiami dideli pleištai. Spaudimo
jėgos pakanka, kad aliejus imtų tekėti. Rekonstruojant presą paaiškėjo, kad išeiga
gali būti ne mažesnė kaip 15 %. Tikėtina,
kad laikui bėgant dauguma linų sėmenų
aliejaus buvo išgaunama būtent „mušimo
būdu“, nes tokį mechanizmą galima lengvai pritaikyti namų reikmėms, priešingai
nei naudojant presą, kur spaudžia varžtas
ir antgalis.
Šiuo metu šaltojo spaudimo linų sėmenų aliejus gaunamas naudojant į mėsmalę panašų įrenginį. Jame tuo pačiu
metu sėmenys ir traiškomi, ir spaudžiami.
Aliejaus išeiga yra maždaug 25 %. Išspaudose lieka apie 15 % aliejaus. Jomis šeriami naminiai gyvuliai. Pastaraisiais metais
linų auginimas ir šaltasis linų aliejaus
spaudimas tapo svarbiu papildomu Švedijos ūkininkų verslu. Presai priklauso mažiems kooperatyvams, jie yra nesudėtingi
ir nedideli. Pavieniai Norvegijos ūkininkai
šiuo metu mėgina auginti linus ir spausti
linų sėmenų aliejų. Galima paminėti projektą „Mjosa linai“, kuriame bendradarbiauja Norvegijos žemės ūkio akademija,
Stange žemės ūkio agentūra (Hedmarko
regionas) ir Apelsvoll mokslinių tyrimų
stotis (Kapp miestas).
Pagrindinis tikslas – užauginti linus
tekstilės gamybai ir išspausti kokybišką,
vartotiną žalią linų sėmenų aliejų.

Karštasis spaudimas
Paskutiniame XIX a. dešimtmetyje, siekiant padidinti slėgį presuose, pirmą kartą
buvo panaudota hidraulika. Aliejaus išeiga gerokai padidėjo. Be to, sėmenų masė
prieš tai buvo pakaitinama, o spaudimo
metu įpurškiama vandens garų. Sėmenis
spaudžiant išteka ne tik aliejus, bet ir iš
linų sėmenų ląstelių sienelių pasišalina
medžiagos, kurios vadinamos gleivėtomis medžiagomis. Jose yra daugiausiai
proteinų ir fosfolipidų. Spaudžiant aliejų ir
didinant slėgį bei temperatūrą, šių nešvarumų daugėja. Taip pat pasitaiko ir kitų
nešvarumų, pavyzdžiui, kietų sėmenų
fragmentų nuosėdų. Spaudžiant aliejų
hidrauliniu karštuoju būdu, gleivėtų medžiagų gaunama daug daugiau nei spaudžiant šaltuoju būdu. Gleivėtų medžiagų
kiekį galima sumažinti aliejų supylus į tal-
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pyklas, kuriose nešvarumai nusėda. Linų sėmenų aliejų taip pat galima valyti filtruojant,
chemiškai plaunant (valymas šarmo ir rūgšties tirpalais) arba greitai įkaitinant aliejų iki
aukštesnės nei 260 ºC temperatūros, kad dauguma gleivėtų medžiagų koaguliuotų ir
atsiskirtų.

Ekstrakcija
Karštasis hidraulinis aliejaus spaudimas tebenaudojamas, tačiau jau praėjusio šimtmečio pradžioje ekstrakcija tapo pagrindiniu pramoniniu gavybos metodu. Sėmenis
spaudžiant šiuo metodu, aliejaus išeiga yra didžiausia – apie 40 %. Pirmiausia sėmenys
smulkiai sumalami, tada jų masė sumaišoma su karštu, benziną primenančiu tirpikliu,
išskiriančiu (ekstrahuojančiu) linų aliejų. Vėliau benzino (aliejaus) mišinys centrifugoje
atskiriamas nuo sėmenų masės. Galiausiai linų aliejus ir benzinas atskiriami distiliuojant, o benzinas vėl naudojamas procese.

Linų sėmenų aliejaus kokybė
Aliejaus kokybė nustatoma atliekant standartinius tyrimus. Testuojamas specifinis svoris, hidrolizės skaičius nurodo vidutinį molekulių skaičių, jodo skaičius nurodo aliejaus
riebalų rūgščių nesotumo laipsnį.
Tiriant žalio linų sėmenų aliejaus kokybę, svarbiausia nustatyti nešvarumų turinį,
nurodyti, kaip aliejus reagavo su oru (kartumas) ir (arba) kiek jis įkaista. Vertinant šiuos
veiksnius, taip pat taikomi tarptautiniai standartai. Kriterijai skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar
aliejus bus vartojamas maistui, dažymui ar kurui.

Linų sėmenų aliejaus rūšys
Žalias linų sėmenų aliejus
Visiškai šviežias, šaltai spaustas žalias linų sėmenų aliejus yra nedidelio klampumo, skaidrus, aukso spalvos. Aliejus turi apetitą žadinantį riešutų prieskonį. Vaistinėse parduodamas maistui tinkamas aukštos kokybės linų aliejus, kurį tiekia Norvegijos medicinos
sandėlis. Žalio linų aliejaus galima įsigyti ir dažų parduotuvėse, tačiau šis chemikalais
apdorotas pramoninis produktas dėl savo spalvos, kvapo ir konsistencijos tinkamas tik
dažymui ir langų rėmų apsaugai. Maistui šis produktas netinkamas.

Virtas linų sėmenų aliejus
Statybos objektams padengti reikalingas linų sėmenų aliejus, kuris džiūsta greičiau nei
žalias. Todėl aliejus kaitinamas (ne verdamas) iki 150–160 ºC temperatūros. Kaitinamas
aliejus pradeda kietėti, o reaguodamas su oru, jis greičiau džiūsta. Kaitinant aliejų, molekulės polimerizuojasi – didėja ir tirština aliejų (daro jį klampesnį). Be to, į aliejų dedama džiūvimą greitinančių medžiagų (sikatyvų), t. y. kobalto ir mangano junginių. Šios
medžiagos skatina deguonies absorbciją.
Linų sėmenų aliejus geriau džiūsta, kai į pakaitintą aliejų pučiamas karštas oras
(perpūstas aliejus).
Kaitinamas ir pučiamas aliejus patamsėja. Laikui bėgant išdžiūvusios tokio aliejaus
plėvelės irgi patamsėja.
Viduramžių meno dirbtuvėse užtekdavo palaikyti aliejų šviesoje ir gryname ore,
tačiau žinoma, jog linų aliejus taip pat buvo kaitinamas, kad geriau džiūtų. Tai buvo būtina aliejui, kai dažant buvo naudojami pigmentai (juoda, organinė raudona ir ochra),
nesukeliantys džiūvimą skatinančios cheminės reakcijos su aliejaus riebalų rūgštimis.
Pigmentams, kuriuose buvo švino, gyvsidabrio arba vario junginių (balkšva švino spalva, švino surikas, cinoberis, žali vario pigmentai), užteko žalio neapdoroto aliejaus arba
aliejaus, palaikyto šviesoje ir atvirame ore.

Tirštas aliejus
Linų sėmenų aliejų keletą valandų kaitinant maždaug 280–310 ºC temperatūroje ir
netiekiant oro, vyksta cheminis riebalų rūgščių susijungimas, t. y. polimerizacija be
deguonies poveikio. Aliejus pasidaro tąsus, šviesiai geltonas kaip medus ir vadinamas
tirštu aliejumi. Šio aliejaus kaip priedo dažniausiai pilama į dažus – teptuko potėpių
žymės išnyksta, o dažomas paviršius tampa lygus ir panašus į emalę. Dar viena svarbi
šio aliejaus savybė yra ta, kad tirštas aliejus dažų plėvelėje laikui bėgant beveik negeltonuoja. Tirštas aliejus džiūsta ilgiau nei virtas aliejus dėl to, kad dalis cheminių reakcijų
nevyksta, nes kaitinant aliejų deguonis buvo pašalintas.
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Prekyba linų sėmenų aliejumi:
Žalias linų sėmenų aliejus maistui:
Norvegijos medicinos sandėlis
Sven Oftedals vei 10, 0950 Oslo
Tel. 22 16 96 00
Galima užsisakyti bet kurioje vaistinėje.
Šaltojo spaudimo linų sėmenų aliejus
menininkams:
„Kremer“ aliejus parduodamas Meno
reikmenų parduotuvėje A/S (KEM)
Chr. Kroghs gt. 32, 0186 Oslo
Tel. 22 36 02 00
Linų aliejus apibūdinamas kaip
„Kaltgeschlagen“.
Linų aliejus namams dažyti,
impregnuoti ir pan.
Örebro Lins linolje
Importuotojas: „Liers Produkter“
Claus Lier, 1990 Sǿrum
Tel. 63 82 45 12

Norvegiškas šaltojo spaudimo linų
sėmenų aliejus bus gaminamas
ateinančiais metais. Informacijos
galima kreiptis į:
Norvegijos linų augintojų asociacija
v/Anne Holen,
Stange žemės ūkio agentūra
Tel. 62 57 20 33
Turid Dæhlin
Apelsvoll valstybinė bandymų stotis
Kapp
Tel. 62 16 00 55
Presai šaltojo spaudimo linų aliejui
spausti:
AB Örebro Linutveckling
Box 271, 70145 Erebru (Örebro)
Tel. 019-1191 60
Faks. 019-1021 33
Apelsvoll valstybinė bandymų stotis
turi presų ir aliejaus spaudimo patirtį.

Linų sėmenų aliejaus naudojimas
Puikiai džiūstantis, atsparus nusidėvėjimui ir oro poveikiui linų sėmenų aliejus nuo XVII
a. buvo noriai naudojamas rišikliuose dažant pastatus, laivus, interjerus, baldų ir namų
apyvokos reikmenis. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje jį visiškai pakeitė
sintetinis ir pigesnis rišiklis alkido aliejus pagrindu.
Linų sėmenų aliejumi paprastai dažomi tik nauji mediniai išoriniai namų paviršiai
ir perdažomi anksčiau linų aliejumi dengti paviršiai. Linų aliejuje yra mažiau molekulių
nei šiuolaikiniame alkido aliejuje, todėl linų aliejus geriau įsigeria į paviršių ir sukimba.
Dažai linų sėmenų aliejaus pagrindu yra atviresni difuzijai ir lankstūs išlieka ilgiau nei
alkido dažai. Kaip dažyti medinių namų išorines dangas, aprašoma atskirame straipsnyje. Šiuolaikiniai dažai linų aliejaus pagrindu gaminami iš karštai spausto arba ekstrahuoto aliejaus, kuris yra chemiškai išvalytas. Šiuo metu manoma, kad palyginti su
šaltojo spaudimo aliejumi, sendamas toks pramoninis linų aliejus yra linkęs trupėti. Todėl Švedijos valstybės antikvaro institucija ėmėsi iniciatyvos, kad iš šaltai spausto, žalio
Švedijoje užaugintų linų sėmenų aliejaus būtų gaminami nauji, geresni dažai, kuriais
būtų dažomi mediniai pastatai. Žaliame linų aliejuje yra mažiau molekulių nei virtame,
todėl jis geriau įsigeria tiek į naują, tiek į seną oro paveiktą medieną. Manoma, kad tyras
aliejus yra atsparesnis oro poveikiui, o dažai ilgiau išlieka lankstūs. Kai linai auga sezono
metu, Švedijoje dienos yra ilgos, todėl švediškame linų aliejuje yra daugiau linoleno
rūgšties, palyginti su linų, augusių piečiau esančiose šalyse, aliejumi. Dėl to dažai greičiau išdžiūsta, o jų plėvelė yra atsparesnė.
Karštai spaustas arba ekstrahuotas linų sėmenų aliejus netinka gaminant menininkams skirtus dažus todėl, kad pasenusi dažų plėvelė ima trupėti. Tam tikslui reikėtų
naudoti šaltai spaustą ir valytą linų aliejų.
Šaltiniai rodo, kad nuo XIII a. vidurio Norvegijoje linų aliejus buvo naudojamas tapant ir dažant skulptūras. Europos kontekste Norvegija gali pasigirti ypatingais auksuoto ir dažyto viduramžių meno rinkiniais, t. y. altorių frontonais, madonos ir šventųjų
skulptūromis bei kryžiais. Viduramžių tapytojų dirbtuvės išpuoselėjo supratimą apie
medžiagas ir subtilią rankų darbo techniką, su kuria norvegai susipažino Anglijos ir
šiaurinės Europos meistrų dirbtuvėse. Meistrai sugebėjo gerinti ne tik dažų valymo, balinimo, tirštinimo ir džiūvimo savybes, bet ir, atsižvelgdami į poreikius, modifikuoti dažų
klampumą ir žvilgesį. Priedai galėjo būti kiaušiniai, sakai, gyvulinės kilmės klijai ir skalda
(kreida). Restauravimo padalinys prie Universiteto senienų saugyklos kartu su valstybės
antikvaru pradėjo bendrą projektą, kuris turėtų pagerinti supratimą apie „viduramžių
linų sėmenų aliejų“. Šiame projekte bus tiriamas pačių pasigamintas linų aliejus prieš ir
po jo valymo, balinimo ir tirštinimo. Su tokiu išvalytu ir modifikuotu aliejumi vėliau bus
restauruojami paveikslai ir rekonstruojami viduramžių tapybos darbai. Darbo pagrindas – cheminė viduramžiais naudotų medžiagų analizė ir tų laikų rankraščiuose išlikę
aprašymai.
Grynu linų sėmenų aliejumi tradiciškai buvo dažomi metalai, kad nerūdytų. Juo
buvo impregnuojama mediena ir įrankiai (tapdavo atsparūs drėgmei). Linų sėmenų
aliejus yra vienas iš pagrindinių linoleumo dangos dalių (dar naudojami kamštinio medžio milteliai ir pjuvenos).
Dar vienas šiuolaikiškas linų sėmenų aliejaus panaudojimo pavyzdys – biodyzelis.
Nesudėtingai skaidydamasis žalias linų aliejus virsta metilo esteriu ir gali būti naudojamas kaip dyzeliu varomų mašinų ir transporto priemonių kuras. Naudojant tokį
biodyzelį, išmetamas anglies dioksido kiekis yra ne didesnis negu tas, kurį augalas
sunaudoja augdamas. Todėl anglies dioksido kiekis atmosferoje nedidėja kaip ir deginant iškastinį kurą.
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6.
Namų, statytų
iki maždaug
1950 m., vidaus
dažymas
Šiame informaciniame straipsnyje aprašomi
dažymo darbai, atliekami saugotinuose
ir vertinguose pastatuose, statytuose iki
maždaug 1950 m. Šie metai naudojami
kaip takoskyra, nes kaip tik tuo metu rinkoje
pasirodė „šiuolaikiški“ dažai. Linų aliejų
pakeitė kitokie rišikliai. Net ir po to, kai naujo
tipo dažai nepaprastai paplito, savaime
suprantama, kad linų aliejaus dažai ir toliau
buvo naudojami po 1950 m.
Kai pastatą norisi arba būtina perdažyti,
tikslas turėtų būti atspindėti tai, kaip jis atrodė
anksčiau, t. y. naudoti tuos pačius dažus ir
atlikimo techniką. Šiame straipsnyje aprašomi
paviršiaus paruošimo darbai, jo padengimas
ir priežiūra.
Taip pat skaitykite šiuos informacinius
straipsnius:
4.9. Iš išorės neapdorotos medienos
paviršiaus dažymas
4.10. Neapdorotų pušinių ir eglinių lentų
valymas žaliuoju muilu
5.1. Dažytų paviršių (įrašyti) spalvų tyrimas
5.2. Dažų pašalinimas nuo išorės paviršių
5.3. Išorinių sienų dažymas: dažų rūšies
parinkimas
5.4. Paviršiaus apdorojimas dispersiniais
dažais
5.5. Paviršiaus dažymas: tepimas derva
5.6. Paviršiaus dažymas: dervos gamyba
5.7. Dažymas: linų sėmenų aliejaus gamyba

Prižiūrint saugotinus ir vertingus pastatus, svarbiausia kuo mažiau keisti originalią
jų išvaizdą. Kalbant apie dažymą, būtina išlaikyti originalius paviršius, net jeigu juos
jau gerokai paveikė laiko tėkmė. Daugeliu atvejų būtent šie pastato amžiaus ypatumai ir suteikia pastatui istorinę atmosferą bei autentiškumo pojūtį. Pašalindami visus
ankstesnių dažymų pėdsakus, mes prarandame galimybę sužinoti, kokios buvo ką tik
pastatyto pastato spalvos.
Jeigu dėl įvairių priežasčių būtina arba norisi dažyti iš naujo, tai reikia daryti naudojant „tradicines“ medžiagas bei technologijas ir taip, kad naujasis paviršius, kiek tai
įmanoma, būtų toks pat kaip ir originalas. Dažai turi būti tos pačios rūšies ir suteikti
atitinkamą tekstūrą, spalvą ir žvilgesį, be to, jie turi senti taip pat, kaip ir senieji. Atlikti
tyrimai ir patirtis rodo, kad dėl techninių priežasčių geriausia ir toliau dažyti tais pačiais
dažais kaip ir anksčiau. Dažai geriausiai laikosi tada, kai įvairūs jų sluoksniai pasižymi
tomis pačiomis savybėmis.
Dažai buvo pradėti naudoti XVII a. pradžioje. Nuo to laiko produktai, įrankiai ir technologijos smarkiai pasikeitė. Nuo XIX a. vidurio, užuot dažius paviršius, imta naudoti
purškimo techniką. Be to, tais laikais namuose buvo kūrenamos krosnys, tačiau įvedus
elektrinį šildymą mūsų gerai izoliuotuose namuose oras pasidarė daug sausesnis. Tai ir
yra šio įprasto vaizdo priežastis – mediena išdžiūva ir susitraukia, „neelastingas“ glaistas
suskilinėja ir atsilupa, o dažai sutrūkinėja.
Septintajame ir aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje tradicinė dažymo
tradicija nutrūko. Tuomet masiškai buvo gaminami dažai, kurių pagrindą sudaro nauji
rišikliai. Šių dažų savybės smarkiai skiriasi nuo tradicinių dažų tipų, be to, jie visiškai
kitaip sensta.

Paviršių paruošimas ir gruntavimas
Paruošiamieji darbai priklauso nuo to, ant kokios medžiagos bus dažoma ir kiek sluoksnių dažų jau yra. Net jeigu pageidaujama išlaikyti kiek galima daugiau, yra tam tikros
ribos, kiek senų dažų leistina palikti – ypač jeigu skirtingi dažų sluoksniai sunkiai sukimba. Taip pat dažnai susigundoma nuo durų profilių ir sienų lipdinių visiškai pašalinti
kokį nors dažų sluoksnį, kuriuo jie bėgant metams buvo padengti.

Dažyta molio danga. Damsgardas, Bergenas.
Tokie nuo amžiaus atsiradę dažų plėvelės
suskilinėjimai priklauso nuo molio pagrindo
ir mechaninio poveikio, pvz., mechaninio
paviršiaus spaudimo. Tokius dalykus, kaip
ir daugelį kitų senėjimo fenomenų, būtina
išlaikyti.
Morteno Thorkildseno (Valstybės antikvaro
institucija) nuotrauka.

Nors šiuose straipsniuose aprašoma, kaip
dažyti pastatų išorę, pagrindiniai principai
galioja ir pastatų vidaus dažymo darbams.



Išleista 1994 m. rugsėjo mėn.

Pastaba
Lietuvoje apie tokio pobūdžio radinį
privaloma pranešti Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui, kurio
prižiūrimoje teritorijoje yra statinys,
arba savivaldybės paveldosaugos
padaliniui, kai statinys saugomas savivaldybės.

Svarbiausia pašalinti visas nesilaikančias medžiagas. Tiek esamiems namo savininkams, tiek būsimiems šiuo metu ypač aktualu parodyti, kokie dažai buvo naudojami
per visą namo gyvavimo laiką, nes tai yra kambario ir namo istorijos dalis. Dėl to reikia
paskirti nedidelę vietą, kur matyti visi skirtingi dažų sluoksniai. Žr. informacinį straipsnį
Dažų tyrimai.
Dažnai po pašalintais dažais aptinkama įvairių dekoracijų. Tada būtina nedelsiant
kreiptis į vietos savivaldybę, kuri patars, ką tokiu atveju daryti ir užregistruos radinį.
Darkantys vaizdą perėjimai tarp skirtingų dažų sluoksnių nušlifuojami švitriniu popieriumi. Taip pat pašlifuojami lygūs paviršiai, kad dažai geriau sukibtų. Medieną visada
reikia šlifuoti pjovimo kryptimi. Dulkes būtina nuvalyti tiek nuo tų paviršių, kurie bus
dažomi, tiek nuo esančių šalia, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra dekoruoti, išklijuoti tapetais arba dažyti klijiniais dažais.
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Prieš pradedant darbą grindis ir likusias sienas būtina padengti polietilenine plėvele arba popieriumi. Lipnios juostos arba izoliacijos neklijuokite ant to, nuo ko ją bus
sunku nulupti, taip pat ant metalo spaustukų, nuo kurių paviršiuje lieka duobutės. Dažymo darbai atliekami vieni iš paskutinių.
Kad dažai gerai sukibtų, paviršius turi būti tvarkingas. Toliau pateikiama patarimų,
kaip paruošti dažyti įvairių tipų paviršius.

Mūras

Sena mūro danga paprastai būna padengta glaistu (kalkių arba gipso) ant lubų, karnizų ir ugniasienių rėmų; moliu su kalkių glaistu ant lubų ir sienų arba kalkių glaistu
ant plytų (paprastai ant ugniasienės). Mūrininkas arba dažytojas privalo pataisyti visus
glaisto paviršius tomis pačiomis medžiagomis, kurios buvo naudojamos originalui.
Draudžiama cementu taisyti kalkių glaistą, nes senesnis glaistas aplink restauruojamą
dalį atsilups. Glaistu su plastiko priedais taip pat netinka taisyti senojo glaisto.
Kad pataisyta vieta nesimatytų, paviršiaus struktūra ir tekstūra ant naujos vietos
turi būti panaši į senos. Prieš pradedant dirbti, glaistas turi būti visiškai sausas, o prieš
dengiant sumaišomas su muiluotu vandeniu. Jeigu ketinama dažyti klijiniais dažais,
naudojamas mišinys su 150 gramų žaliojo muilo vienam litrui vandens. Kai dažoma
aliejiniais dažais, juos geriausia vienodomis dalimis sumaišyti su virtu linų sėmenų
aliejumi ir baltuoju spiritu. Dažnai reikia pamaišyti keletą kartų, kad į pagrindą lygiai
įsigertų dažai.

Mediena
Šakelės ir sakų kanalėliai užtepami šakoms skirtu laku. Duobutės ir įskilimai senoje
medienoje gali būti užsandarinami miltais, sumaišytais su sraigių kiautų klijais. Klijams
išdžiūvus, paviršius nugludinamas. Nerekomenduojama akrilo glaistu arba mase sandarinti skylučių ir įskilimų. Jis eižėja ir skilinėja, o suskilinėjusios vietos greitai ims skirtis,
nes nudažytame paviršiuje atsiranda baltų dėmelių.
Jeigu ketinama dažyti aliejumi, mažus pažeidimus po gruntavimo galima pataisyti
linų aliejumi. Nerekomenduojama glaistyti anksčiau neglaistyto paviršiaus. Nuglaistytas paviršius taps vienalytis ir „šiuolaikiškas“, be to, viduje esant sausam orui, jis greičiau
sutrūkinės. Pažeidimai esamame sename glaiste taisomi tradiciniu linų sėmenų glaistu,
pagamintu iš kreidos, linų aliejaus ir vandens.

Drobė
Sena drobė šalinama retai. Ant lubų ar sienų esančią drobę, kuri atsiknojo nuo įtvirtinimo taškų, galima švelniai įtempti ir vėl pritvirtinti variniais arba nerūdijančio metalo
spaustukais. Jeigu reikia įtempti didesnį plotą, karnizas iš anksto išimamas pleištais.
Įplyšimus ir skyles reikia užlopyti savo storiu ir struktūra į originalą panašia drobe. Lopo
dydis turi būti ne didesnis už suplyšusią vietą. Senuose namuose drobė gali būti kiek
išsipūtusi.

Kartonas
Kartono sienos ir lubos gali būti užlopomos pilku popieriumi. Mažesnės skylės lopomos cigarečių popieriumi. Jis užklijuojamas arba dedamas tiesiai po šlapiais dažais. Namui pasėdus, kartonas paprastai išsipučia. Tokius išsipūtimus pataisyti labai sudėtinga,
todėl geriau juos tiesiog palikti.

Popierius
Senas popierius būna arba susiklijavęs, arba išklijuotas ištisinėmis atraižomis. Daugelyje
vietų atspuręs popierius vėl priklijuojamas tapetams skirtais klijais (celiuliozės klijais).
Net ir tada gali išlikti nedidelių iškilimų arba oro burbulų.
Ant lubų ir sienų esantis popierius paprastai būdavo klijuojamas tiesiai ant laikančio pagrindo. Popierius susigadina visų pirma dėl pagrindo, todėl jį ir reikia remontuoti
pirmiausia. Didesnės skylės užlopomos nauju popieriumi. Jis priklijuojamas tapetams
skirtais klijais. Mažas skylutes galima užtaisyti cigarečių popieriumi. Jeigu plotas, kuris
bus klijuojamas nauju popieriumi, yra didelis, jį reikėtų tepti tapetams skirtais klijais
arba 7–8 % odos klijų tirpalu.

Metalinės detalės
Senus dažus ant metalinių detalių, tokių kaip vyriai, kabliai, skląsčiai, durų spynos ir
rankenos, reikia visiškai pašalinti, jei norite gero rezultato. Šiais laikais ant jų paliekamas
nedidelis lopinėlis, ant kurio matyti visi senų dažų sluoksniai. Būtina pasvarstyti, ar neVALSTYBĖS ANTIKVARO INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDĄ
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reikia nuvalyti rūdžių ir sustabdyti rūdijimo procesą.

Seni aliejiniai dažai
Nuo visų anksčiau dažytų paviršių nuskutami visi atsiknoję dažai. Didesni lygio tarp
dažų sluoksnių skirtumai išlyginami smulkiu švitriniu popieriumi (smulkumas 120).
Paskui visas paviršius nutrinamas švitriniu popieriumi ir tampa matinis. Visada šlifuojama medienos kryptimi. Švitrinio popieriaus negalima pakeisti gamykloje pagamintais
gruntais ir pagrindo dažais, kuriuose yra stiprių tirpiklių. Nuo jų pagrindas bus per daug
matinis ir įgeriantis. Be to, tokie sluoksniai sensta visiškai kitaip nei ankstesnieji.
Seni linų sėmenų aliejumi dengti paviršiai visada nuplaunami, siekiant užtikrinti, kad
senas ir naujas sluoksnis gerai sukibs. Iš pradžių paviršius nuplaunamas stipriu vandens
ir amonio chlorido mišiniu (jeigu reikia, įdėkite žaliojo muilo). Plaukite kempine – ne
skudurėliu – iš apačios į viršų. Paskui nuskalaukite švariu vandeniu. Stenkitės, kad ant
paviršiaus, kurio neplaunate, nepatektų vandens. Galiausiai palikite paviršių išdžiūti.

Rišikliai ir pigmentai
Dažai, kurių pagrindą sudaro šiuolaikiniai rišikliai, kaip antai: alkidas, akrilatas ir PVA, smarkiai skiriasi nuo tradicinių dažų. Be to, skiriasi ne tik struktūra, bet ir jų išvaizda bei savybės.
Dėl to pirmenybę būtina teikti tradiciniams rišikliams, dažniausiai linų sėmenų aliejui.
Ne visada taip paprasta nukopijuoti gerus, tradicinius, rankų darbo dažus. Sunku
gauti senų pigmentų, todėl reikia imti tuos, kurie yra ligi šiol tebenaudojami. Nauji
sintetiniai pigmentai prastai maišosi su linų aliejumi. Dėl to geriausia naudoti rinkoje
esančius gamykloje gamintus aliejinius dažus.
Žr. informacinį straipsnį 5.7. Dažymas: Linų sėmenų aliejaus gamyba.

Dažymas linų sėmenų aliejumi

Įsprūdinės durys iš Damsgardo (Bergenas).
Durys sugadintos dar ir dėl to, kad ant jų yra
per daug dažų sluoksnių, t. y. dėl to, kad dažai
su šiuolaikiniais rišikliais (alkidu) yra užtepti ant
dažų su tradiciniu rišikliu (linų aliejumi). Be to,
tarp šviežių dažų sluoksnių matyti paviršiaus
nuvalymo ir matiškumo netolygumų. Dėl
klimato kaitos mediena susisuko.
Atkreipkite dėmesį į žvilgesio, struktūros,
dangos ir susidėvėjimo skirtumus tarp šviesių
alkido dažų ir šiek tiek žalsvesnių linų sėmenų
aliejaus dažų.
Jono Brænne (Valstybės antikvaro institucija)
nuotrauka.



Naudojant kitus tradicinius dažų tipus, pavyzdžiui, klijinius dažus, dažymo technika
yra kitokia. Linų sėmenų aliejaus dažus sudaro linų sėmenų aliejus, tirpiklis (baltasis
spiritas), užpildančios dalelės, pigmentas ir skirtingi priedai, pavyzdžiui, fungicidai. Dėl
nedidelio tirpiklio kiekio šie dažai (high solid) nėra tokie pavojingi sveikatai kaip šiuolaikiniai aliejiniai dažai (alkidas).
Linų sėmenų aliejaus dažai gali būti naudojami ant visų paviršių ir medžiagų tipų,
jeigu tik prieš tai teisingai ir kruopščiai apdorojami. Jeigu reikia gruntuoti, grunto pagrindas irgi gali būti linų sėmenų aliejus ir, be to, būti tos pačios spalvos kaip ir viršutinis
sluoksnis, tik skystesnis, liesesnis ir labiau matinis. „Liesesniuose“ dažuose yra mažiau
rišiklio (linų aliejaus) ir daugiau tirpiklio bei sausų sudedamųjų dalių (pigmentų arba
plečiamųjų agentų) nei „riebiuose“ dažuose. Jeigu dažote linų sėmenų dažais, pradėti
reikia nuo „liesų“ (matinių) ir užbaigti „riebiais“ (žvilgiais) – tik ne atvirkščiai. Be to, sluoksniai turi būti kuo plonesni. Daug plonų sluoksnių yra daug geriau nei keli stori. Nuvarvėję dažai ir jų perteklius, teptuko šereliai ir dulkės pašalinami, kol dažai dar šlapi.
Darbai planuojami kartu su darbininkais, kurie tame pačiame kambaryje atliks kitus
darbus. Kambaryje negali būti dulkių. Kol dažai džiūsta, jame niekas neturėtų vaikščioti.
Pastaba
Lietuvoje tyrimo, remonto, konservavimo ir restauravimo darbus atlikti arba vadovauti
tokiems darbams turi teisę Kultūros ministro patvirtinta tvarka atestuotas specialistas
(Žin., 2005, Nr. 60-2157).

Tuo metu, kai rinkoje pasirodė nauji dažai, atsirado ir naujų darbo įrankių – volelių,
velenėlių ir trintuvių. Tokie įrankiai padaro paviršių kitokį nei tais laikais, kai „karaliavo“
tik teptukas. Kad gautųsi tinkama tekstūra, privaloma naudoti paprastą teptuką ir šepetį – plokščią, platų šepetėlį, kuriuo būtų galima lakuoti. Dažyti galima tik medienos
kryptimi. Kai kryptis pasikeičia, pavyzdžiui, ties apvadų sujungimais ir ties karnizais, kurie kampuose yra įkypi, teptukas sustoja ties sujungimu ir keičia kryptį. Didelius paviršius reikia dažyti tik viena kryptimi – įprasta dažyti vertikaliais potėpiais.

Eiliškumas
Kambarys visada dažomas iš „viršaus į apačią“:
1) lubos, 2) sienos, 3) langai, durys, ugniasienė, 4) grindjuostės, grindys.
Įsprūdinių durų dažymas:
1) įsprūda (veidrodis) iš viršaus į apačią; 2) rėmas skersai iš viršaus į apačią; 3) šonai; 4)
stakta.
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Langų dažymas:
1) skersiniai (uždažoma porą milimetrų ant stiklo); 2) rėmai (viršus, apačia ir šonai (kurie
ne taip gerai matosi); 3) briaunos; 4) vyriai ir kabliukai (jie turi būti tokios pačios spalvos
kaip ir langas, nebent būtų turima kitos informacijos).

Įsprūdinių durų dažymo eiliškumas.
Teptuku dažant didelius paviršius svarbu, kad per visą paviršių dažų sluoksnis būtų
vienodo storio. Geriausiai pavyksta tada, kai paviršių padalijame į atskirus kvadratus ir
juos dažydami naudojame tą pačią dažymo techniką: pirmiausia visas teptukas panardinamas į dažus ir ant sienos vienas šalia kito užtepami du „riebūs“ vertikalūs brūkšniai.
Paskui tepama pirmyn atgal išilgai šių brūkšnių. Paskui vėl tepama vertikaliai, kad paskutiniai potėpiai būtų būtent šios krypties.
Dažyti didelius plotus geriausia dviese. Tuomet lengviau išvengti matomų sujungimų ir perėjimų. Jeigu dirba tik vienas asmuo, ties sujungimais reikia tepti greitai ir
švelniai, kad nesimatytų skersinių brūkšnių.
Paviršiaus žvilgesys koreguojamas arba apdorojant nutekėjusius šlapius dažus, juos
paskirstant, arba pripilant tirpiklio ar užpildančių dalelių. Kai pagrindas geriau sugeria
dažus, paviršius tampa matinis. Jeigu kyla abejonių dėl sugeriančių pagrindo savybių,
prieš galutinai dažant paviršių galima atlikti bandymus. Jeigu paviršius pasidaro per
daug matinis, prieš dažymą galima užtepti ploną sluoksnį „lieso“ grunto.
Visi linų sėmenų aliejaus dažai po kelių mėnesių paprastai pasidaro labiau matiniai.
Tuomet paviršius, kuris iš pradžių buvo nudažytas pačiais žvilgiausiais dažais, pasidaro
maždaug kaip šiuolaikiniais dažais nudažytas pusiau matinis paviršius. Langai, durys,
apvadai ir grindys gali būti tokie pat žvilgūs, tačiau lubos, sienos ir ugniasienės turėtų
būti šiek tiek labiau matinės.
Linų sėmenų aliejaus dažų džiūvimo laikas priklauso nuo pigmento tipo ir sikatyvų
priedų. Džiūvimą paspartina šilto, deguonies prisodrinto oro gausa ir žemas drėgnumas. Kai per daug šilta, paviršius gali susiraukšlėti. Kai džiūvimo sąlygos geros, paviršius
išdžiūsta per 24 valandas, o dažyti iš naujo jį galima po dviejų trijų parų.
Šiuo metu linų sėmenų aliejaus dažus Norvegijoje gamina du gamintojai:
– „Hus Fix Fabrikker A/S“, Flors g. 6/8, 3200 Sandefjordas
– „Herregård Gjøco A/S“, 6639 Torvibuktas
Šiais dažais dažoma išorė, tačiau daugeliu atvejų gali būti dažomas ir vidus. Vienas
iš eksterjerui skirtų dažų interjerui dažyti naudojimo trūkumas yra tas, kad juose labai
daug pigmento. Dažai išlieka visam laikui, net jeigu jų sluoksnis plonas. Kai taip atsitinka, reiktų įpilti šiek tiek daugiau linų aliejaus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad dažai taps
labiau matiniai.

Priežiūra
Dažytų vidaus paviršių priežiūra tokia: valymas, nedideli pataisymai ir atskirų paviršių
perdažymas. Griežtai ribojama, kur galima perdažyti. Perdažomas tik sugadintas paviršius. Jau buvo rašyta, kaip atliekami nedideli pataisymai ir perdažomi didesni plotai. Su
eiline priežiūra susijęs valymas – tai paviršiaus paruošimas perdažyti.
Kasdienis, savaitinis, mėnesinis ir sezoninis valymas ne tik atitinka higienos reikalavimus, bet ir yra naudingas dažytiems paviršiams. Daugelis paviršių valomi sausai, t. y.
arba nušluojami labai minkšta šluotele ir (arba) nusiurbiami. Daugelį aliejiniais dažais
nudažytų paviršių galima plauti vandeniu ir žaliuoju muilu be amonio chlorido. Jeigu
abejojate, pirmiausia kiek paplauti reiktų mažiau matomoje vietoje.
Kyla pavojus valant sugadinti dekoruotus paviršius. Iš tikrųjų juos turėtų valyti restauratoriai.

Literatūra

Gode råd om gamle maleteknikker (Kaip dažyti senomis dažymo technikomis). Fortidsminneforeningen 1982.
Drange T., H.-O. Aanensen og J. Brænne: Gamle Trehus. Historikk, reparasjon og vedlikehold (Seni
mediniai namai. Istorija, remontas ir priežiūra). Oslo, 1992.
Maleren – tilleggsopplysning (Dažytojas. Papildoma informacija).
Jotun Fabrikker turi didžiulius rinkinius dažymo lankstinukų ir knygelių, kuriose pateiktos spalvų
paletės dažų, kurie buvo naudojami iki 1950 m. Ypač besidomintys asmenys juos gali gauti
pagal užsakymą.

Adresas: „Jotun A/S“ Hystadvn. 167, 3230 Sandefjordas Tel. 33 45 70 00.
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7.
Interjeras:
bažnyčios suolų
išsaugojimas ir
perdarymas
Šimtmečiais bažnyčios suolai yra labai
svarbi bažnyčios interjero dalis. Žmonės
dažnai skundžiasi, kad šiuose suoluose labai
nepatogu sėdėti.
Šiame informaciniame leidinyje aprašoma
bažnyčios suolų istorija ir būdai bei
priemonės, kuriomis būtų galima juos
padaryti patogesnius.
Leidinį Valstybės antikvaro institucijos
užsakymu parengė Norvegijos kultūros
paveldo institucija.
Išleista 2000 m. rugsėjo mėn.
Naujas leidimas 2005 m.

Hemne bažnyčios interjeras – suolų eilės
sukuria tvarkos įspūdį bažnyčioje. Šoninės
suolų sienelės sudaro dvi lygiagrečias
žemas sieneles, vedančias link altoriaus.
Jiri Havrano nuotrauka



Religinės apeigos, kurias atlieka susirinkusi religinė bendruomenė, atsirado reformacijos laikotarpiu. Atsiradus apeigoms, prireikė sėdimųjų vietų, tad visos šalies bažnyčios
pristatė suolų.
Ilgą laiką buvo vadovaujamasi karaliaus įsakymu ir reguliuojama, kas ir kur turi sėdėti. Moterys privalėjo sėdėti šiaurinėje, o vyrai – pietinėje bažnyčios pusėje. Miesto
bažnyčiose buvo galima išsipirkti sėdimąją vietą, o apskričių bažnyčiose kiekvienai gyvenvietei buvo skirtas tam tikras sėdimųjų vietų skaičius, kuris priklausė nuo gyventojų
skaičiaus. Nuo gyvenvietės dydžio priklausė, kiek kiekvienas iš jos gyventojų prisideda
prie religinės bendruomenės, t. y. kiek moka mokesčių ar kitaip materialiai prisideda
prie bažnyčios gerovės, atlieka įvairius bažnyčios statybų ar remonto darbus. Šios miesto ir kaimo bažnyčių sėdimosios vietos buvo išskirtinės, nes suolai buvo su durelėmis, o
kai kurie net rakinami spynomis.
Turtingiausi žmonės turėjo asmenines uždaras ložes. Smulkūs ūkininkai ar ūkininkai, neturintys nuosavo ūkio, turėdavo sėdėti galinėse eilėse ar balkonėliuose kartu
su tarnais ir jaunuoliais, kuriems neužteko vietos sėdėti kartu su savo tėvais. Išpirktų
sėdimųjų vietų tvarka po truputį išnyko XVIII a. viduryje, o šimtmečio pabaigoje išvis
buvo panaikinta. Šiuo laikotarpiu daugelyje bažnyčių stovėjo paprasti mediniai suolai
be durelių. Beveik visi senieji suolai su durelėmis buvo išmesti, tačiau kai kuriose bažnyčiose jų buvo palikta. Dauguma restauruojamų bažnyčių XIX a. susigrąžino senuosius
originalius suolus, kai kurios iš jų pagal senuosius pavyzdžius pasigamino suolų durelių
kopijas.
XVI ir XVII a. pagamintos suolų durelės bei šoninės suolų sienelės ypač vertingos
dėl raižinių ir dekoracijų. Nors jų puošyba paprasta, tačiau dažnai suolai yra vertingi stalių meistrų darbai, turintys didelę išliekamąją vertę ir rinkoje labai brangiai parduodami.
Suolų durelės interjerui suteikia išbaigtumo vaizdą, tokį, koks jis kadaise buvo.
Naujesni, atviri suolai, kurie buvo pagaminti XVIII–XIX a., bažnyčios interjere irgi turi
didelę estetinę ir istorinę vertę. Šie suolai dažnai atspindi aukštos kokybės rankų darbą
ir puošybą. Akivaizdu, kad juos pakeisti būtų labai brangu. Kad ir kokio tipo suolai būtų,
jie daro didelę įtaką bažnyčios interjerui, jos architektūrai ir išdėstymui. Suolai turi įtakos vizualinei harmonijai ir net bažnyčiai suteikia ramybės jausmą.
Problemų atsirado tada, kai religinė bendruomenė nebenorėjo sėdėti ant nepatogių suolų. Manoma, kad problemą galima išspręsti bažnyčios suolus pakeitus paprastomis kėdėmis. Turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad nėra vieno tipo kėdės, kuri būtų patogi visiems. Pavienės kėdės suteikia daugiau lankstumo perorganizuojant bažnyčios
salės erdvę, tačiau gali sukelti daug kitokių savaime suprantamų bėdų.
Suolų pakeitimas kėdėmis turėtų būti siejamas ir su bažnyčios šildymo sistema.
Labai svarbu nepersistengti šildyti, nes per sausas oras kenkia daugumai meno ir interjero detalių. Reikėtų šildymo, kuris būtų nukreiptas tiesiogiai į žmones, o ne sklistų
visoje bažnyčios patalpoje, sistemos. Taip pat labai svarbu, kad bažnyčios būtų kuo
trumpiau šildomos. Kol kas pasiteisino šilumą spinduliuojančių plokščių montavimas po bažnyčios suolais. Šildomos grindys, kurios suteikia didesnę laisvę perstatant
bažnyčios kėdes ar suolus, vis dėlto yra ne tik neekonomiškos (lėtai veikia išjungiant
ir įjungiant šildymą), bet ir nenaudingos, nes ilgai šildomos patalpos orui išsausėjus neigiamą poveikį patiria bažnyčioje
esantys vertingi kultūros paveldo paminklai.
Dauguma žmonių skundžiasi nepatogiais bažnyčios suolais. Kai kurie net tvirtina, kad vien dėl jų jie vengia eiti į bažnyčią. Yra daugybė šią situaciją galinčių
pagerinti priemonių.

Pagalvėlės
yy
Visų pirma reikia įvertinti, ar
pagalvėlės tikrai pagerins situaciją. Galima nusipirkti įvairių pagalvėlių – tiek
uždengiančių visą suolą, tiek pritaikytų
atskiroms sėdimosioms vietoms. Jos specialiai gaminamos ir pritaikomos konkrečiam suolui. Dažniausiai gaminamos iš
kokybiškų medžiagų, kurias gerai ir ilgai
galima naudoti.
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yy
Pagalvėlių gamintojai siūlo prie
įėjimo pastatyti specialias pagalvėlių lentynas, kad į bažnyčią įeidami žmonės pagal poreikį galėtų pasiimti vieną ar kelias
pagalvėles, ant kurių galima ir atsisėsti, ir
pasiminkštinti suolo atramą. Pagalvėlės
tvarkingai sudedamos lentynose.
yy
Naudojant atskiras pagalvėles,
reikia būti atsargiems, kad jos nenukristų
ant žemės ar ant po suolais esančių šildymo įrenginių ir nesukeltų gaisro. Jos turėtų būti gana sunkios ir apvilktos neslidžia
medžiaga.
yy
Būtina žinoti, kad bažnyčioje
atsiradus pagalvėlių padidėja tekstilės
kiekis, todėl pablogėja bažnyčios akustika (suprastėja muzikos skambesys). Tad
pasitarkite su vargonininku.


Ypatingos formos ir konstrukcijos suolai Šv. Petro
bažnyčioje, esančioje Stavangerio mieste, 1866
m. buvo tikras iššūkis. Kairėje pusėje matome
originalų nepakeistą suolą, o dešinėje pusėje –
suolą, kurį buvo bandyta palenkti atgal, o sėdynę
patraukti į priekį. Padarius skersus pjūvius,
suolas išsibalansavo, tapo juokingas, nepatogus
ir beformis. Patrumpintos suolo kojos tapo
gremėzdiškos ir sunkios. Viduryje pavaizduotas
gana praktiškai ir teisingai perdarytas suolas.
Ant senosios sėdynės pritaisyta nauja sėdynė.
Be to, ji šiek tiek pasvirusi link atkaltės. Nepatogi
horizontali nugaros atrama tampa patogesnė
dėl platesnės sėdynės. Dabar suolas daug
patogesnis. Sėdynės lenta aptraukta ruda oda,
kurios atspalvis priderintas prie esamos suolo
spalvos, panašios į ąžuolo spalvą, turint omenyje,
kad greitu metu suolai bus perdažyti. Taip
perdaryti senieji bažnyčios suolai išlieka nepakitę
ir originalūs, o naujosios suolo detalės gali būti
lengvai pakeistos kitomis, nepadarant jokios
žalos senajam suolui.
Eldal (Valstybės antikvaro institucija) nuotrauka,
1981.

Galioja bendra taisyklė – visos suolų pagalvėlės turi būti iš natūralių medžiagų (medvilnės ar odos), be to, būtina parinkti su suolo spalva derančią spalvą. Patartina nenaudoti raudonos spalvos pagalvėlių, nes ryškūs puošybos elementai paprastai nustelbia
originalų seną bažnyčios inventorių.
yy Reikia tinkamai prižiūrėti odines pagalvėles (kad oda neišdžiūtų ir netrūkinėtų). Jos
valytinos balnų priežiūrai skirtomis priemonėmis, kurių galima įsigyti įvairiose parduotuvėse, prekiaujančiose odos priežiūros priemonėmis, bei baldų parduotuvėse.
Šios priemonės ne tik apsaugo, bet ir valo odinius paviršius. Rekomenduotina pasitarti su odos išdirbėjais arba balnų gamintojais.

Perdarymas
yy Suolų perdarymas yra intervencinė priemonė. Perdarymo priežastys ir jų sprendimai gali būti įvairūs, tad galima duoti tik bendrus patarimus, atsižvelgiant į dažniausiai iškylančias problemas.
yy Svarbiausia taisyklė – šiuos darbus turi atlikti profesionalūs meistrai, t. y. interjero
architektai, turintys žinių apie kėdžių proporcijų nustatymą, arba menininkai staliai.
Norint pasiekti gerą rezultatą, reikia dirbti su profesionalais, nes mėgėjams ši užduotis paprastai per sudėtinga.
yy Antra svarbi taisyklė – iš pradžių būtina pabandyti perdaryti vieną ar kelis suolus, jei
pasiseks, imtis perdaryti kitus.
yy Dažniausia ir didžiausia problema – per mažas suolo sėdynės išlinkimas ir per maža
atrama šlaunims. Dažnai sėdynės būna horizontalios, kartais dar blogiau – nuožulnios. Ši problema išsprendžiama ant senosios sėdynės uždėjus naują. Seną gana
storą sėdynę galima šiek tiek paploninti ir išobliuoti išlinkimą – suolas taps patogesnis.
yy Kai kuriais atvejais suolą gali prireikti išmontuoti ir, sėdynės išlinkimą padarius patogesnį, jį iš naujo sumontuoti.
yy Užapvalintą sėdynės priekį gali tekti nuobliuoti prieš uždengiant nauja sėdynės
lenta. Naująją sėdynės lentą būtina užapvalinti pagal senosios pavyzdį.
yy Prailginus sėdynę, paprastai sumažėja tarpai tarp suolų. Todėl, siekiant išlaikyti reikiamus tarpus tarp suolų, kartais tenka sumažinti suolų skaičių. Šiuo metu tarp suolų turėtų būti 100 cm tarpas. Senose bažnyčiose šis atstumas tarp suolų dažnai yra
gerokai mažesnis.
yy Paaukštinus suolą, sėdynė atsiduria per aukštai. Todėl suolų sieneles ir kojas tenka
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nupjauti apačioje. Reikia atkreipti dėmesį, kad ankstesnės nupjautų suolo kojų detalės vėl būtų pritaisytos ir estetinės savybės išliktų nepakitusios.

Brėžinių tekstai:
Kituose puslapiuose vaizduojama,
kaip maži pakeitimai (nepakeičiant
originalios išvaizdos) bažnyčios suolus gali padaryti patogesnius. Atgal
atlenkta nugaros atrama ir prailginta
sėdynė prailgina sėdėjimo plokštumą. Šie pasiūlymai arba keli suderinti
pasiūlymai gali padėti bažnyčioms
rasti joms tinkamiausią sprendimą.
Svarbiausia išlaikyti ir panaudoti kuo
daugiau originalių suolo detalių – tiek
ekonominiais sumetimais, tiek siekiant
išsaugoti jų istorinę vertę. Prieš pradedant didžiuosius perdarymo darbus,
patariama pabandyti perdaryti vieną
suolą – bus lengviau įvertinti priemones ir būdus.
Brėžinių mastelis 1:2, paruošė
Gurly Engelsenas (Valstybės antikvaro
institucija), 1970 ir 1980 m.
1. Valle bažnyčia. Sėdynė ir atrama
nuožulnios. Sėdynė priekyje prailgėja.
2. Vanylveno bažnyčia. Čia taip pat
siūloma pakeisti sėdynės ir atramos nuožulnumą.
3. Aurlando bažnyčia. Tarp būdingų
suolo sienelių esančią sėdynę ir
atramą siūloma pakeisti naujomis
perdarant iš senųjų.
4. Innvik bažnyčia. Siūloma ne tik pakeisti sėdynės ir atramos nuožulnumą, bet ir šiek tiek patrumpinti
suolo sieneles (apie 3 cm) palei
žemę, kad sėdynė šiek tiek pažemėtų.
5. Roholto bažnyčia. Čia siūloma nupjauti suolo sieneles apačioje taip,
kad suolas šiek tiek pasvirtų atgal.
6. Saulando bažnyčia. Suolo sieneles
siūloma nupjauti apie 2 cm apačioje. Čia parodyta, kaip galima
išlyginti sėdynės plokštumą. Sumontuojama nauja sėdynė. Nugaros atrama nekeičiama.
7. Hemneso bažnyčia. Nugaros atrama yra iš vienos ištisos horizontalios plokštumos. Ji pakeliama, o
po ja pritaisomos dvi tokios pačios
plokštumos. Šiuo atveju sėdynės
plokštuma turi būti prailginta tiek
į priekį, tiek atgal.

yy Dažnai nėra labai svarbu, kiek suolo atrama nuožulni, jeigu ji nėra visiškai statmena.
Visų pirma reikėtų perdaryti sėdynę. Kai atrama nepatogi, padeda mažos išilgos pagalvėlės, esančios pusiaujo srityje. Tokią pagalvėlę padėjus ant suolo būtų patogiau
sėdėti, nekeičiant atramos konstrukcijos ir išlinkimų.
yy Drastiškesnė priemonė – visiškas suolo išmontavimas ir sumontavimas nauju kampu, kad jis būtų patogus atsiremti. Pakeitus senąją atramą visiškai nauja, didžioji
suolo dalis išlieka nepakitusi.
yy Kalbant apie mažesnę išliekamąją vertę turinčius suolus, sėdynės lentas ir atramas
galima būtų pakeisti visiškai naujai pagamintomis. Tik išimtiniais atvejais Valstybės
antikvaro institucija gali leisti senąsias suolų šonines sieneles pakeisti naujai pagamintomis sienelių kopijomis.
yy Senus suolus perdaryti į naujus gana brangu, tačiau juos perdaryti vis tiek pigiau
nei pagaminti naujus suolus. Dar pigiau perdaryti bent dalį (ne visus) bažnyčios
suolų. Jeigu suremontuotumėte tik pirmosiose eilėse esančius suolus, į kuriuos
dažniausiai sėdasi tik aktyviausi bažnyčių lankytojai, atkristų problema, kai žmonės
sėdasi tik į paskutines bažnyčios suolų eiles.
yy Kai kuriose vietose buvo nuspręsta suolų apačią nupjauti taip, kad suolai pasvirtų
atgal – taptų patogesni. Deja, šoninės suolų sienelės išsibalansavo. Šis pigiausias ir
lengviausias sprendimas visiškai netinkamas ne tik vizualiai, bet bažnyčios interjerui.
yy Dažniausiai vienu metu reikia derinti kelis sprendimus. Kai kurie iš čia išvardytų
senų suolų perdarymo sprendimų visai netinkami. Kiekvieno atskiro suolo struktūra ir forma turi būti laikoma išeities tašku, pagal kurį pritaikomas sprendimo būdas.
Svarbu pasirinkti tokį būdą, kuris ne tik pagerintų suolo funkcionalumą, bet ir kartu
išsaugotų originalias suolo detales, menines bei istorines vertybes.
Tik gavus Valstybės antikvaro institucijos leidimą, galima perdaryti savaime saugomų (viduramžiais statytų) arba įtrauktų į kultūros paveldo sąrašus bažnyčių suolus.
Rekonstravimo planus privalo patvirtinti bažnyčios vadovybė. Kitoms išliekamąją vertę
turinčioms bažnyčioms patvirtinimą gali suteikti Valstybės antikvaro institucija prieš jį
duodant bažnyčios valdžiai. Valstybės antikvaro institucija gali teikti nurodymą ir patarti dėl planuojamų rekonstrukcijos darbų.

Literatūra

Valstybės antikvaro institucijos informacija apie kultūros paminklus.
7. Interjeras: klimatas medinėse bažnyčiose.

1
Priekis
Esanti sėdynė ir nugaros atrama
pavaizduota punktyru
Prailginimas
Sėdynė
Sėdynė iš viršaus

Durelės, kaip ir šoninės sienelės, prailgėja į priekį.
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Nauji lygūs šonai

Jeigu senosios skylutės
panaudojamos, šitie
truputį nuleidžiami.

2
Šonas, pvz.,
turėklai

Dabartinė
nugaros
atrama išlieka

Šonas

Sėdynė

Suapvalintas priekis

Pvz., kaip dabartinė
nugaros atrama

Nauja sėdynė
ir nugaros
atrama

Sėdynė iš viršaus

Iš priekio

Tvirtas medis

3

Plokštės

Sienelės išlieka

Priekis

Sėdynė apie 38 cm

Alternatyvus pasiūlymas
nugaros atramos konstrukcijai

Iš priekio

Šonas

Sėdynė iš viršaus

4

Šoninės suolo sienelės
paliekamos. Esančios
nugaros atramos
plokštės pašalinamos.
Nauja nugaros atramos plokštė
(su ta pačia skyle knygoms
5’’ priekinė plokštė).
Nauja sėdynė

Naujasis sėdynės
aukštis

Apie 1,5 cm
pasvirimas

Sienelės apačioje patrumpinamos maždaug 3 cm
Šonas. Esanti sėdynė pažymėta punktyru
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Iš priekio

Suapvalintas priekis
Sėdynė iš viršaus
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5
Apie 4 cm pasvirimas

PRIEŠ

PO
Plokštė nugarėlėje pašalinama

Apie 1 cm
Sienelės patrumpinamos apačioje

Sienelė patrumpinama, o
sėdynė priekyje prailginama

PO: 40 CM

PRIEŠ

Prailginimas

Prailginimas

Suolo planas su
prailginta sėdyne

6
Jeigu būtina, galima esančią
sėdynę padaryti nuožulnesnę
link užpakalinės dalies
Sėdynė prailginama
priekyje

Apie 1,5

Apie

Jeigu būtina, pastatoma
priekinė sienelė ir lentynėlė

Sienelės patrumpinamos ne
daugiau kaip 2 cm apačioje

Šonas (1-a galimybė)

Priekis

Šonas (2-a galimybė)

Sėdynė apie 38 cm

Esanti sėdynė pavaizduota punktyru, naujoji
sėdynė arba senoji sėdynė pažeminama ir ant
jos primontuojama nauja
Apie
Dabartinis aukštis –
47 cm

Nugaros
atrama ir
sienelės
prieš
pakeitimus

Naujosios lentynėlės
pritaikomos prie suolo
ilgio

Sėdynė iš viršaus

7
Nišą galima
prailginti
Dabartinė nugaros atrama
pažymėta punktyru, ji
pakeliama. Naujosios plokštės
pritvirtinamos kaip ir senosios.

Sienelės patrumpinamos apie
1,5 cm apačioje

Priekis

Dabartinė sėdynė prailginama
tiek į priekį, tiek į galą.

Šonas
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Iš priekio

Sėdynė iš viršaus
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Klimatas ir techninė įranga: klimatas medinėse bažnyčiose. Oro
drėgnumas ir šildymas

Klimatas ir
techninė
įranga: klimatas
medinėse
bažnyčiose. Oro
drėgnumas ir
šildymas
Siekiant išsaugoti medinius objektus ir
įvairias kitas medžiagas, iš kurių paprastai
gaminami interjerai, daiktai ir meno kūriniai,
būtina atsižvelgti į oro drėgnumą. Kai labai
drėgna, įsimeta puvinių ir grybų. O kai
drėgmės trūksta, mediniai daiktai perdžiūsta ir
suskilinėja. Šiame informaciniame straipsnyje
pristatoma problema ir pateikiama
rekomendacijų, kaip užkirsti kelią galimai
žalai.

Bažnyčios sensta dėl dviejų priežasčių: naudojamos dėvisi ir dėvisi dėl klimato. Naudojamos bažnyčios dėvėjimasis yra akivaizdus – mes trypiame grindis, liečiame daiktus,
sėdime ant suolų ir trinamės į sienas ir duris. Dėvėjimąsi dėl klimato, kuris priklauso nuo
temperatūros, oro drėgnumo ir šviesos, labai sunku pastebėti tol, kol jis vyksta. Jis išryškėja tik po kurio laiko ir padaryta žala tokiu atveju paprastai yra rimta. Kai trūksta drėgmės arba ji keičiasi, mediena suskeldėja, apsilaupo ir nubyra dažai. Šviesos poveikis
geriausiai matomas ant tekstilės. Pirmiausia išblunka spalva, o vėliau suyra pluoštas.

Santykinis drėgnumas (SD)
Norint išsaugoti medieną, medinius objektus ir dekoruotus paviršius, būdingus daugumai senų bažnyčių ir bažnytiniam menui, ypač svarbu, kad neišdžiūtų interjeras. Džiūvimui įtaką daro ore esanti drėgmė. Sausas oras erzina burnos, nosies ir gerklės gleivinę.
Mediena traukiasi, o didėjant oro drėgnumui plečiasi. Jeigu oras labai išsausėja, mediena smarkiai susitraukia ir dėl to gali atsirasti stambių įtrūkimų. Kuo oras drėgnesnis, tuo
labiau mediena plečiasi. Jeigu drėgmė nuolat kinta, dažai neatlaiko medienos pokyčių
ir galiausiai atsilupa.

Rekomendacijos parengtos
bendradarbiaujant Valstybės antikvaro ir
Norvegijos kultūros paveldo institucijoms.
Išleista 2000 m. rugsėjo mėn.


Štai kaip blogai gali baigtis. XVI a. pradžios
paveikslas nutapytas ant kreida dengtos medinės
plokštelės. Kintant drėgmei, poveikis medienai
gali būti labai skirtingas. Pirmiausia suskeldėjo ir
sutrupėjo paviršiaus dažai. Paveikslas atrodo ir
yra trapus. Po kurio laiko keli gabalėliai nukrito
ir dingo.
Birgerio Lindstado (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.
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Kol perdžiūvęs paveikslas bus atiduotas
į restauratorių rankas, pažeistos jo dalys
apsaugomos – priklijuojami popieriaus
lakštai.
Šio XVI a. pradžios šv. Olavo paveikslo
pažeidimai priklauso ne nuo garbaus
kūrinio amžiaus, o nuo per sauso šių
laikų klimato. Šiuo metu šalyje trūksta
specialistų, sugebančių brangiai
konservuoti perdžiūvusius ir šilumos
paveiktus bažnytinio meno objektus. Ar
taip turėtų atrodyti vertingi mūsų šalies
bažnytinio meno kūriniai?
Birgerio Lindstado (Norvegijos kultūros
paveldo institucija) nuotrauka.

Interjerai ir objektai perdžiūsta, nes sušildytas oras greičiau sugeria drėgmę. Šis kintantis gebėjimas sugerti drėgmę esant skirtingai temperatūrai vadinamas santykiniu
drėgnumu. Santykinis drėgnumas apibrėžiamas kaip santykis tarp ore esančios drėgmės (absoliučios drėgmės) ir drėgmės, kurią oras pajėgus sugerti esant atitinkamai
temperatūrai (prisodrinimas).
Santykinis oro drėgnumas matuojamas įvairiais instrumentais, dažniausiai – higrometrais arba termohigrografais (pastarieji taip pat registruoja matavimo duomenis
diagramomis). Santykinis oro drėgnumas dažniausiai nurodomas taip – % SD (kai kuriuose instrumentuose naudojama angliška žyma – % rh.). Labai svarbu žinoti, kad šie
matavimo instrumentai yra labai pažeidžiami ir preciziški, be to, jie turi būti labai kokybiški. Be to, kad matavimai būtų teisingi, instrumentus reikia profesionaliai ir reguliariai
kalibruoti.
Su santykiniu oro drėgnumu susijusios problemos dažnai būna labai sudėtingos,
tačiau paprasta pagrindinė taisyklė yra tokia – žalos pavojus itin didelis tada, kai patalpos įkaitinamos iki daug aukštesnės nei lauko temperatūros. Dėl to šalčiausiu metų
laiku, t. y. žiemą, bažnyčias reiktų kuo mažiau naudoti.

Kokią reikšmę santykinis drėgnumas turi bažnyčios interjerui?

Dokumentai rodo, kad objektai, saugomi nešildomose bažnyčiose, vadinamajame natūraliame klimate, yra
mažiau pažeisti nei tie, kurie saugomi
šildomose ir naudojamose bažnyčiose. Patirtis taip pat rodo, kad įvedus
elektrinį šildymą, dėl kurio ilgesnį laiką
galima apšildyti visą bažnyčią, gerokai pablogėjo bažnytinės tapybos, sienų dekoro, dažytų objektų būklė.

Santykinis drėgnumas labai reikšmingas daugeliui medžiagų. Siektina, kad higroskopinės (sugeria ir atiduoda drėgmę) medžiagos, pavyzdžiui, mediena, molis, popierius ir
tekstilė, būtų tokios pat drėgnos kaip aplinkui esantis oras. Santykinio oro drėgnumo
kitimas nuolat koreguoja higroskopines medžiagas.
Korekcijos greitis, dydis ir judėjimas priklauso nuo medžiagos rūšies. Popierius gana
greitai reaguoja į santykinio oro pakitimus. Mediena ne taip greitai traukiasi ir plečiasi į
visas puses, bet dažai – atvirkščiai. Kadangi pakitus santykiniam oro drėgnumui įvairios
medžiagos elgiasi įvairiai, objektams, kuriems pagaminti viena ant kitos buvo naudojamos skirtingos medžiagos, padaroma žala. Todėl nuolat kintant santykiniam oro drėgnumui, dažų sluoksnis ant dažytų medinių objektų atsiknoja ir nusilupa.
Santykinis drėgnumas kinta tiek šildomose, tiek nešildomose bažnyčiose. Santykinį
drėgnumą nešildomoje bažnyčioje veikia ir kontroliuoja santykinis oro drėgnumas lauke. Šildomose bažnyčiose santykinį oro drėgnumą nulemia viduje esanti temperatūra,
tačiau lauko klimatas irgi turi didžiulę reikšmę. Pastaraisiais metais bažnyčias imta naudoti įvairiems tikslams, todėl jos vis geriau šildomos. Todėl bažnyčiose susidarė daug
šiltesnis ir permainingesnis klimatas nei anksčiau.

Santykinio drėgnumo reikalavimai
Daugeliui objektų tinkamiausias pastovus santykinis drėgnumas. Dažniausiai nustatomas 50 % (+/– 5) santykinis drėgnumas, kuris yra idealus interjerams ir įvairioms medžiagoms. Daugelis medžiagų gana gerai išsilaiko esant santykiniam drėgnumui, kuris
šiek tiek mažesnis arba šiek tiek didesnis už idealų, tačiau jis turi būti pastovus. Tačiau
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svarbu nepamiršti, kad esant daugiau nei 65–70 % SD, sukuriamos puikios sąlygos grybams augti ir metalui rūdyti. Kai SD mažesnis nei 40–45 %, kai kurios medžiagos, pavyzdžiui, molis, pergamentas ir natūralūs klijai, tampa trapūs ir birūs.
Mediena mažiausiai veikiama tada, kai SD yra maždaug 50 %.

Temperatūra ir santykinis drėgnumas
Temperatūra yra labai svarbus dalykas, nes ji turi didelį poveikį santykiniam drėgnumui.
Bendrai galima pasakyti, kad kylant temperatūrai santykinis oro drėgnumas mažėja,
o temperatūrai mažėjant santykinis oro drėgnumas didėja. Tai reiškia, kad pašildžius
kambarį santykinis drėgnumas mažėja su sąlyga, kad į jį nepatenka daugiau drėgmės.
Nedaugeliui medžiagų išlaikyti reikia idealios temperatūros, tačiau daugelis cheminių procesų, kurie prisideda prie medžiagų irimo, gerokai sulėtėja, jeigu išlaikoma kuo
žemesnė temperatūra. Nėra duomenų, liudijančių apie tai, kad minusinė temperatūra
bažnyčios interjerams ir daiktams yra žalinga, tačiau jeigu viduje esama vandens, savaime suprantama, kad minusinės temperatūros reikia vengti, kad nebūtų žalos dėl
vandens.

Klimato reikalavimai vargonams
Senieji vargonai neatlaiko didelių santykinės drėgmės pokyčių, kuriuos gali sukelti
elektrinis šildymas žiemos sezonu.
Geros kokybės šiuolaikiniai vargonai yra geriau pritaikyti natūraliems visų metų SD
pokyčiams. Tai reiškia, kad per visus metus drėgmė gali kisti ir teoriškai tai nesutrikdo
vargonų veikimo. Tačiau visiems vargonams galioja ta pati taisyklė – per dideli SD skirtumai sukelia problemų, tokie pokyčiai turi būti trumpalaikiai, kad vargonuose kaip ir
kituose objektuose esanti mediena nespėtų reaguoti susitraukdama ir išsiplėsdama.
Vargonai paprastai derinami vasarą, kai yra natūrali temperatūra. Vargonų, suderintų esant tam tikrai temperatūrai, garso kokybė nėra ta pati, kai patalpos temperatūra
yra kitokia nei jų derinimo metu. Tai reiškia, kad vargonai gali atrodyti nesuderinti, kai
bažnyčioje, pavyzdžiui, šalta, tačiau pakėlus temperatūrą iki tos, kuri buvo derinimo
metu, jie vėl susiderina.
Garso kokybė suprastėja ir tada, kai santykinio oro drėgnumo pokyčiai tokie dideli,
kad dėl jų atsiranda orą praleidžiantys įtrūkimai arba vargonai išsiplečia ir jie lėčiau veikia. Tokiu atveju gali būti padaryta neatitaisoma žala arba prireikia atlikti didelį brangų
remontą.
Kartais kyla nesusipratimų dėl vargonų gamintojo keliamų vargonų išsaugojimo
temperatūros reikalavimų. Dar kartą reikia pabrėžti, kad vargonų negadina pastovus
santykinis drėgnumas. Tačiau tam tikra temperatūra lemia vargonų suderinimą. Jeigu
lauke šalta, o patalpa įkaista iki 20 °C temperatūros, kyla pavojus tiesiogiai sugadinti
instrumentą, nes patalpa nepaprastai išsausėja. Tokiomis dienomis visas repeticijas reikėtų perkelti į kitas patalpas, kurios nėra tokios jautrios šildymui.



Labai įtrūkinėjo Kongsbergo bažnyčios
kolonos. Įtrūkimai atsirado netrukus po to, kai
buvo įrengtas centrinis šildymas. Šių pažeidimų
neįmanoma visiškai pašalinti, nes santykinis
oro drėgnumas nuolat kinta, o įskilimai tai
atsiveria, tai vėl užsiveria. Dėl šios priežasties
nereikėtų glaistyti, nes medienos jėgos juos
suskaldys ir tos vietos ims atrodyti kaip itin
pažeistos, t. y. daug labiau nei patys įtrūkimai.
Rekomenduotina į pažeistą vietą įklijuoti
medinius kaiščius. Lengviausia pritaikyti
balzaminį medį, be to, jis gana elastingas ir
lengviau prisitaiko prie originalios medienos
pokyčių.
Eiriko Aarebroto (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

Kaip pagerinti vidaus klimatą
Bažnyčios vidaus klimatas pagerės, kai ji bus tinkamai šildoma, suvartojant gana nedaug energijos. Tai reiškia, kad bažnyčioje turi būti kuo žemesnė temperatūra, o žiemą,
kai šalta ir kai ji beveik nenaudojama, – itin žema.

Drėkintuvų naudojimas
Padidinus temperatūrą, santykinis oro drėgnumas palaikytinas patalpas drėkinant drėkintuvais. Iki 1980 m. Valstybės antikvaro institucija rekomendavo šildomose bažnyčiose įrengti drėkintuvus. Didžiausia problema ta, kad drėkintuvai pastatui gali padaryti
daug žalos. Jie dažniausiai nėra tokie galingi, kad sudrėkintų visą bažnyčią. Tikėtina,
kad dėl šios priežasties drėkintuvai bažnyčioms jau padarė nemažai žalos. Ar ir toliau
drėkintuvus naudoti bažnyčiose, kuriose jie jau sumontuoti, turi būti įvertinama, atsižvelgus į konkretų atvejį. Šiuo metu Valstybės antikvaro institucija nerekomenduoja
bažnyčių drėkinti drėkintuvais.
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Kontroliuojamas šildymas
Tiek bendrai sukaupta patirtis, tiek atliktų klimato bažnyčiose tyrimų rezultatai rodo,
kad objektai ir inventorius geriausiai laikosi esant natūraliam klimatui. Didėjantys vartotojų šilumos ir komforto reikalavimai dažnai nesutampa su objektų ir iš dalies pastato išsaugojimui keliamais reikalavimais. Dėl to naudojamų bažnyčių klimatas turi būti
kompromisas tarp objektų, pastato ir vartotojų keliamų reikalavimų.
Buvo atliekami išsamūs tyrimai, kaip geriau suderinti skirtingus šildymo poreikius.
Kai kuriose naudojamose bažnyčiose buvo išbandytos šildymo sistemos, kai šildoma
tik ta vieta, kur susirenka žmonės, o kita bažnyčios dalis nešildoma. Tokio zonų šildymo
pagrindas yra šilumos spinduliavimas. Tokią sudėtingą šilumos spinduliavimo armatūrą estetiškai priimtinu būdu galima įrengti bažnyčiose. Šio sprendimo poveikis yra
gana greitas, nes šildymo laikas smarkiai sutrumpėja.
Patirtis rodo, kad vietinis šildymas gali patenkinti lankytojų komforto poreikį ir tam
tikru mastu atitikti objektų klimatui keliamus reikalavimus.
Atskirų bažnyčios zonų ir tik naudojamų bažnyčių šildymas pasirodė esąs puikus
energiją taupantis bažnyčių šildymo būdas. Be to, kai šiluma spinduliuojama į konkrečią vietą, nebereikia arba reikia gerokai mažiau kitų ir dažnai labai brangių priemonių
(pavyzdžiui, papildoma pastato izoliacija).

Praktiški patarimai, kaip tinkamai šildyti bažnyčias
Čia pateikiami bendri patarimai, kaip šildyti bažnyčias, kad jų klimatas būtų kuo stabilesnis ir kuo panašesnis į natūralų klimatą:


Rąstinėje Kaupangerio bažnyčioje po suolais
buvo įrengtos kelios šilumą spinduliuojančios
krosnelės. Vertingas bažnyčios interjeras ir
meno kūriniai neturėtų nukentėti (perdžiūti).
Nedidelė krosnelių paviršiaus temperatūra
nepažeidžia batų padų, plastikinių maišelių
ir krepšių, kaip dažnai nutinka naudojant
tradicines krosneles.
Tone Olstad (Norvegijos kultūros paveldo
institucija) nuotrauka.

yy Nereikia šildyti nenaudojamos bažnyčios. Bažnyčios šildomos šaltuoju metų laiku ir
toliau šildomos palaikant nuolatinę maždaug 5 °C temperatūrą. Bažnyčios, kuriose
įvestas vandentiekis, turi būti šildomos tiek, kad vanduo neužšaltų.
yy Naudojamoje bažnyčioje turi būti kuo žemesnė temperatūra (maždaug 16 °C).
Dokumentai rodo, kad yra tiesioginis ryšys tarp energijos suvartojimo ir dažytiems
objektams padarytos žalos.
yy Šildyti reikia kuo trumpiau. Pavyzdžiui, bažnyčią per ilgai – nuo šeštadienio ryto iki
sekmadienio vakaro – šildant kyla pavojus, kad bus pažeistos higroskopinės medžiagos.
yy Šildymo sezono metu bažnyčią reikia šildyti kuo mažiau kartų, o šaltuoju metų laiku
kuo rečiau naudoti. Kai spaudžia itin didelis šaltis, dar svarbiau sumažinti šildymų
skaičių. Tokiu atveju nereikšmingus susibūrimus (choro arba vargonininko repeticijas ir praktinius susirinkimus) reiktų perkelti į kitas patalpas.
yy Bažnyčiose, esančiose tose šalies dalyse, kur vasarą iškrinta labai daug kritulių, o
SD labai aukštas, galima pamėginti sumažinti SD ir išvengti problemų dėl drėgmės
silpnai šildant bažnyčią opiausiu metu.
yy Įrengus naują šildymo sistemą, kurios pagrindą sudaro šilumos spinduliai, galima
ne tik sumažinti daromą žalą, bet ir sutaupyti lėšų. Toks šildymas suteikia visišką
komfortą ir tuo pat metu įvairiapusiškai saugo aplinką.

Literatūra
Valstybės antikvaro institucijos informacija apie kultūros paveldą:
7. Interjeras: bažnyčios suolų išsaugojimas ir perdarymas.

Garry Thomasson: The museum environment (Muziejaus aplinka), 2 edition, Butterworth-Hememann 1994.
Tone Marie Olstad ir Mille Stein: Saving art by saving energy (Meno vertybių išsaugojimas taupant
energiją), NIKU temahefte 2. NINA/NIKU, Oslo 1996 (Utarbetad på oppdrag fra Riksantikvaren til IV. European Conference of Ministers responsible for the Cultural Heritage 1996: „The
Cultural Heritage: An Economic and Social Challenge“.
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8.
Dokumentai.
Nuotraukos:
darbo proceso
fotografavimas

Fotografuoti dokumentai

Šis informacinis straipsnis skirtas senus
pastatus restauruojantiems ir prižiūrintiems
meistrams.
Užsakovams, paveldo atstovams ir patiems
meistrams yra svarbu praėjus kuriam laikui
pažvelgti, kas buvo atlikta pastate ir kaip
buvo atliekami darbai. Kai pastatas jau
restauruotas, daugybės restauravimo žymių
nebematyti, o esamas rezultatas nieko nesako
apie darbo procesą.
Straipsnyje pateikiama informacija apie
reikalingą fotografavimo techniką bei meistrų
fotografuotų dokumentų pavyzdžius.

Restauruojant pastatą svarbu nuolat fiksuoti darbo proceso etapus. Nuotraukos yra
labai vertingi dokumentai. Jos svarbios ne tik užsakovui ir paveldo apsaugos darbuotojams, bet ir labai naudingoms patiems meistrams.
Labai svarbu fotografuoti sistemingai ir po kiekviena nuotrauka parašyti komentarus. Darbo procesas registruojamas žingsnis po žingsnio nuo žaliavos apdirbimo iki
gatavo produkto. Taip pat reikia fotografuoti naujus pėdsakus ir sluoksnius, kurie atsiranda dirbant.
Jeigu fotografuojama publikacijoms, savaime suprantama, reikia pasitelkti specialistą. Galima kreiptis į Valstybės antikvaro institucijos fotografą. Fotografą taip galima
rasti atskirose savivaldybėse ir muziejuose.
Reikalinga įranga
A:
Paprastai reikalingoms nuotraukoms padaryti užtenka kišeninio fotoaparato su kintamo židinio objektyvu ir makronustatymo galimybe, taip pat sumontuota blykste.
B:
Jeigu mokate, fotografuokite veidrodine kamera su kintamo židinio objektyvu ir makronustatymo galimybe, taip pat prie šios sistemos pritaikyta blykste. Nuotraukos bus
daug kokybiškesnės, be to, šio fotoaparato panaudojimo galimybės gerokai didesnės.

Išleista 1994 m. vasario mėn.

C:
Vaizdo kamera yra puikus prietaisas parodyti visą darbo procesą, kai svarbu užfiksuoti
judesį ir įgūdžius. Būtų gerai susiplanuoti filmavimą iš anksto. Atskiros scenos neturi
būti ilgos. Nufilmavus nereikalinga informacija iškerpama.
Nuotraukoje (dešinėje) parodytas Norvegijoje
Numedalio slėnyje esantis pietinio Loftsgordo
ūkio sandėlis. Jis pastatytas tiesiai ant
betoninių polių. Dabar jam bus padėtas naujas
pamatas: tarpsluoksnis, strampgaliai ir sijos
(„pelių sijos“) – perpus skelti rąstgaliai, esantys
tarp tarpsluoksnio ir sandėlio konstrukcijos.





Kitame puslapyje pateiktos nuotraukos, kuriose
užregistruota darbo eiga. Skaidres darė stalius
Brynjulfas Aasandas ir jo darbo komanda. Jie
naudojo iki 1000 Norvegijos kronų kainuojantį
kišeninį fotoaparatą su kintamo židinio
objektyvu.
Žemiau: fotografuoti tinkamos įrangos
pavyzdžiai taip, kaip jie aprašomi tekste.
Arve Kjersheimo nuotrauka.
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A

B

C

D
Fotografuotuose dokumentuose atspindimas darbo procesas: ypač
svarbu vėliau paaiškinti jau nebematomus dalykus.
A: Kraštovaizdis palei ilgąjį sandėlio fasadą yra per aukštai, o nuo stogo ir žemės tekantis vanduo niekur nenukreipiamas.
B: Kalniukas palei vieną ilgąjį sandėlio fasadą nukasamas, o žemės,
suneštos ten per ilgus metus, pašalinamos.
C: Meistras apdoroja ir pritaiko siją.
D: Kad būtų galima palįsti po sandėliu, jis pakeliamas ir padedamas
ant plieno sijų. Keltuvas stovi ant medinių padėklų, padarytų iš dėžių (sijų).
E: Čia sijos, strampgaliai ir tarpsluoksnis jau vietoje, tačiau sandėlis dar
neuždėtas.
F: Strampgalio anga ir jos viršus nuteptas derva – detalė, kurios nebesimatys, kai sandėlis bus uždėtas.
G: Nuotrauka padaryta prieš šviesą, deja, padėtis būtų buvusi geriau
užfiksuota, jeigu fotografas būtų stovėjęs kitoje medžiagų krūvos
pusėje.

E

F

G
VALSTYBĖS ANTIKVARO INSTITUCIJOS INFORMACIJA APIE KULTŪROS PAVELDĄ
Riksantikvaren. Dronningens gt 13.
Postboks 8196 Dep., 0034 Oslas 1.
Telefonas (02) 94 04 00. Telefaksas (02) 94 04 04

8.

9.

Iš saugomų ir vertingų pastatų sužinome, kokios buvo naudojamos senų laikų
statybos technologijos, kaip žmonės gyveno ir kokios buvo susidariusios skirtingos
visuomeninės sąlygos. Tiek pat svarbios žinios ir tradicijos, kaip buvo naudojamos medžiagos ir įrankiai.
Jau atrenkant kirstinus medžius svarbu galvoti apie būsimas tinkamas medžiagas.
Pavyzdžiui, lentų, kuriomis bus apkalamas pastatas, kokybė priklauso nuo medžio rūšies, nuo kertamo medžio amžiaus, nuo medienos rievių pločio, kreivumo, šakotumo
ir sakingumo (pušys). Medienos rūšiavimas, lentų iš rąstų pjovimo būdas, įrankių naudojimas ir galiausiai tai, kaip lentos bus dedamos (pavyzdžiui, išorinė pusė į išorę, šakos
žemyn), gali turėti įtakos tam, kiek lentos bus patvarios.

Mediena:
medžiagų
kokybė,
rūšiavimas ir
tradicija

Išlaikykite originalą
Norvegijoje išliko daug gerai išsilaikiusių medinių namų, nes buvo atkreiptas dėmesys į pagrindinius dalykus – žinias ir rūpinimąsi. Labai svarbu, kad atliekant remontą ir
keičiant lentas nebūtų atmestos vietos tradicijos. Prižiūrėdami ir remontuodami tokius
statinius, turime stengtis jų išlaikyti kiek galima daugiau, nes:

Šis straipsnis parengtas bendradarbiaujant
Norvegijos kultūros paveldo ir Valstybės
antikvaro institucijoms. Straipsnis įeina į
Norvegijos kultūros paveldo žinyną, skirtą
medinių namų priežiūrai, ir į Valstybės
antikvaro institucijos informacinę medžiagą
apie kultūros paveldą. Šį darbą ekonomiškai
parėmė „American Express“ filantropų fondas.
Išleista 1996 m. rugsėjo mėn.

yy Dažniausiai medžiagos yra labai kokybiškos.
yy Daugelis vidaus ir išorės paviršių bei statinio dalių vertingi, nes yra seni (vertę labai
sunku kompensuoti).
yy Seni namai yra rankų darbo! Gerbkite tą meistrystės džiaugsmą ir vargą, kuris įdėtas
į pastatą ir jo detales.
yy Pastatas yra svarbus archyvas, kuris suteikia žinių apie technologijas, kurios iš dalies
jau pamirštos ir nebėra gyvosios tradicijos dalis, tačiau turint pastatą, ją vėl galima
atkurti.

Atkartokite atlikimo būdą

Jei jau ką reikia keisti arba remontuoti, atlikimo būdą kopijuokite nuo originalo, nesvarbu ar jis būtų „geras“, ar „prastas“. Medžiagos ir įrankiai turi kuo geriau atitikti tai, kas
keičiama. Visiškai tie patys jie nebus niekada. Čia pateikiame keletą pastebėjimų, apie
kuriuos derėtų pagalvoti planuojant ir atliekant remonto darbus.

Medžio rūšis
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Norvegijoje priežiūros ir remonto
darbai negali būti pradėti tol, kol jų
nepatvirtina vietos savivaldybės kultūros paveldo administratorius.

Medienos pluošto kryptis ir metinių rievių storis
Mediena turi suktis arba linkti ta pačia kryptimi kaip originalo ir keičiamo elemento.
Tankiai suaugusi mediena yra ypač atspari dėvėjimuisi nuo vėjo ir oro sąlygų. Jeigu
elementas yra konstrukcijos dalis, jis yra labai stiprus.
Natūraliai impregnuota šerdies, arba vidurio, mediena ypač atspari puvimui, vabzdžiams ir kitokiam irimui. Šerdies mediena paprastai buvo naudota ypač pažeidžiamose pastato vietose, pavyzdžiui, pamatinėms sijoms, apsauginėms sienutėms, apkalimui,
kurį ypač veikia oro sąlygos, durims ir langams.



Oro sąlygų veikiamos apkalimo lentos
naudojimo laikas priklauso nuo medienos
metinių rievių pločio. Šiuolaikinė medienos
pramonė beveik visiškai neatsižvelgia į šį kokybės
veiksnį. Nors žemiau parodyta mediena smarkiai
skiriasi, pagal šių laikų rūšiavimo sistemą ji
dedama į vieną krūvą.
Haraldo Ibenholto (Valstybės antikvaro
institucija) nuotrauka.
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Jeigu būtina remontuoti būtent šias pastato dalis, labai svarbu gauti atitinkamos
kokybės medžiagų. Tai turės įtakos remonto kokybei. Tokios medžiagos gali brangiau
kainuoti, bet atminkite, kad remontui reikia labai daug pinigų, o medžiagos sudaro tik
nedidelę dalį bendros sumos. Tai aktualu ypač tada, kai ketinama remontuoti saugotinus ir vertingus pastatus, kuriuos reikia kuo mažiau keisti.
Iš esmės neteisinga vietoj šerdies medienos naudoti aukštu slėgiu impregnuotą
medieną. Aukštu slėgiu impregnuotos medžiagos, vaizdžiai tariant, laikomos nešvarumais, kai jos yra naudojamos vietoj gerų tradicinių medžiagų. Būtent taip ir yra, nes
jose aptinkama sunkiųjų metalų, o, kai jų atsikratoma, tada jos laikomos specialiomis
atliekomis.



Būtent pušų, kadagių ir dar kelių rūšių medžių
šerdies mediena yra ypač atspari. Tarmėse
tokia mediena vadinama įvairiai, pavyzdžiui,
branduoline mediena, medžio šerdimi.
Mediena, kuri eina aplinkui šerdį, dažnai
vadinama paviršiumi arba plaušu.
Hanso Marumsrudo nuotrauka.

Įrankių naudojimas
Kaip atrodo paviršius ir kaip jis apdorotas?

Skelto paviršiaus pluoštas iš esmės nesugadintas. Jis šiurkštus ir dryžuotas, o pluošto
kryptis labai aiški.
Tašytas paviršius gali atrodyti skirtingai priklausomai nuo to, ar kirviu buvo tašoma
palei medieną, įkypai ar skersai pluošto krypčiai.
Pjūklu pjautas paviršius yra trijų pagrindinių tipų:
yy Kylantis ir besileidžiantis pjūklai palieka aiškius lygiagrečius pėdsakus maždaug statmenai pjovimo krypčiai. Jeigu buvo naudojamas įrenginys arba vandens energija,
kai kuriais atvejais galima įžiūrėti, ar pjaunant spaudimas buvo tolygus, ar retkarčiais sumažėdavo.
yy Kaištinis pjovimas, t. y. kai vienas stovi viršuje, o kitas apačioje ir stumia pjūklą. Tai
galima pamatyti pagal tai, kad „pėdsakas“ kinta keletą laipsnių aplink tiesų kampą
priklausomai nuo to, kad dviese dirbantys asmenys keičia padėtį po to, kai sija arba
lenta atskiriama.
yy Pjovimas ratu matyti iš lanko formos trūkčiojančio pėdsako, kurį pjūklas palieka ant
pjaunamo paviršiaus.
Obliuotas paviršius taip pat yra daugybės variantų. Taip pat ir čia esama technikos,
kai obliuojama įkypai pluošto krypčiai, nors dažniausiai obliuojama medienos kryptimi.
Naudojami obliai skirti vienai ir abiem rankoms. Šiuo atveju obliaus posūkiai, plotis ir
aštrumas palieka aiškias, gerai įskaitomas žymes.
Neapdoroto paviršiaus pasitaiko ant gyvenamųjų namų ir jis naudojamas apkalimui. Paprastai paviršius apdorojamas tik tiek, kad nuo medžio nulupama žievė. Jeigu
paviršiaus pluoštas nėra įpjautas, tokia mediena laikys ilgai. Deja, būtent toks daugelio
namų paviršius buvo pakeistas dėl „estetinių“ priežasčių.

Pagrindiniai pastatų apsaugos principai
–
–
–
–
–
–
–

Stengtis išsaugoti visas pastato dalis. Būtina kuo mažiau keisti prižiūrimą ir remontuojamą pastatą.
Geriau yra ne remontuoti, o prižiūrėti ir geriau jau remontuoti, nei keisti.
Tiek remontuojant, tiek prižiūrint būtina naudoti tradicines medžiagas.
Nematomos pastato dalys (konstrukcija) saugomos tiek pat, kiek ir matomos (paviršiai).
Jeigu jau nuspręsta keisti, tai geriau ką nors pridėti, nei pašalinti originalias, senas
dalis. Geriausias statybos istorijos „archyvas“ yra pats pastatas.
Dažnai svarbu išlaikyti senus perstatymus ir pastato keitimus. Jie gali papasakoti
pastato istoriją keičiantis stiliams ir pastato paskirčiai.
Kiekvienu atskiru atveju darbai turi būti atliekami atsižvelgiant į konkretų pastatą.
Svarbiausią informaciją apie priežiūros metodus ir kaip naudoti medžiagas jums
suteiks ne šis straipsnis, o pats pastatas ir tradicinės vietos statybos technologijos.

Literatūra
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Bendra informacija
Ilgą laiką drėgnoje aplinkoje būnančią medieną dažnai užpuola puvinys. Pastatus pūdo
5–6 rūšių grybai.
Puvinys plinta lėtai, dažniausiai tose vietose, kuriose yra didelis drėgmės ir temperatūros svyravimas. Puvinys labai greitai plinta ten, kur nuolat labai drėgna. Jis gali būti
pastebimas jau po kelerių metų.

Mediena:
puvinys
pastatuose

Žalos aprašymas ir atsiradimo priežastys

Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.
Leidinį parengė
Johanas Mattsonas,„Mycoteam AS“
Tel. 22 96 55 00
Išleista 1996 m. rugpjūčio mėn.
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Puvinys ant medžio rąsto
„Mycoteam AS“ nuotrauka.



Mediena – pagrindinis grybo gyvybės šaltinis. Gamtoje galima rasti kelis šimtus medieną pūdančių grybų ir bakterijų rūšių. Daugelis jų aptinkama ir pastatuose. Grybo sporų
aptinkama beveik visur: tiek ore, tiek pačioje medienoje. Puvinys anksčiau ar vėliau
pažeis medieną palankiomis grybui augti temperatūros ir drėgmės sąlygomis.
Į pastatus, kuriuose nuolat drėgna, gali įsimesti puvinys. Dažniausios kritinės drėgmės pusiausvyros priežastys yra pralaidumas, didelis drėgmės lygis ir kondensacija.
Praktika rodo, kad dažniausiai puvėsis atsiranda rūsiuose, drėgnuose kambariuose, ant
stogų ir išorinių namo sienų.
Žalos apimtis priklauso nuo įsimetusio grybo rūšies, drėgmės ir temperatūrų santykio, taip pat nuo to, kiek laiko grybas plito.
Medienos ląstelės nyksta dėl enzimų, kuriuos išskiria grybas. Šis medieną naikinantis procesas yra grybo gyvybės šaltinis. Vykstant šiam procesui, mediena silpnėja, skyla
ir pamažu praranda tvirtumą.
Medį sudaro 45–50 % celiuliozės, 20–30 % hemiceliuliozės ir 25 % lignino. Be šių
medžiagų dar yra ir cukraus, neorganinių medžiagų.
Dauguma grybų minta cukrumi, kurio yra ląstelėse. Nepaisant to, šie grybai medienai kenkia nesmarkiai, šiek tiek pasikeičia medžio spalva, gali įsimesti mėlynasis
grybas.
Į medieną įsimetęs grybas dažniausia pradeda naikinti celiuliozę. Medienoje yra lignino, todėl mediniai paviršiai tampa ryškiai rudi. Be to, mediena pradeda trūkinėti ganai ryškiai matomais keturkampiais e formos gabalėliais. Tokia žala vadinama ruduoju
puviniu. Medžio keturkampiai paprastai būna nuo kelių milimetrų iki kelių decimetrų
dydžio. Tokia medinių paviršių išvaizda būdinga daugeliui grybo rūšių. Grybo rūšį dažniausia galima nustatyti iš puvinio struktūros, neatliekant išsamaus grybo tyrimo. Dažniausiai pasitaikantys grybai sukelia rudąjį puvinį, kuris naikina medieną. Kai į medieną
įsimeta grybas, kuris naikina ir celiuliozę, ir ligniną, atsiranda baltasis puvinys. Mediniai
paviršiai tampa balkšvi, nelygūs ir pradeda sluoksniuotis.
Trečioji puvinio rūšis, atrasta ir patvirtinta tik pastaraisiais dešimtmečiais, yra
minkštasis, arba pilkasis, puvinys. Šis puvinys dauginasi medienoje ypač drėgnoje
aplinkoje. Medienos paviršius tampa minkštas, lengvai lupamas. Džiūdamas medienos viršutinis sluoksnis pradeda trauktis ir smulkiai sutrūkinėja keturkampio formos
pleištais, kurie primena rudąjį puvinį. Dažniausiai minkštasis puvinys įsimeta į specialius apšvietimo stulpus, slenksčius ir kitas namo dalis, kurios tiesiogiai liečiasi su
žemės paviršiumi.

Veiksniai, nuo kurių priklauso puvinio plitimas
Vanduo
Grybo sporos paprastai pradeda dygti,
kai drėgmė medienoje sudaro 28 % (t. y.
vandens svoris sudaro 28 % visos sausos
medienos svorio). Grybas toliau gali augti
ir esant mažesnei – 20 % – drėgmei. Palyginimui galime paminėti, kad šviežiai
nuobliuotose medinėse lentose yra 15–
16 % drėgmės. Grybas niekada negalėtų
plisti sausoje medienoje.
Medienai išdžiūvus, grybas nustoja
augti ir po kiek laiko išnyksta. Kai kurios
grybo rūšys išnyksta iškart, kai tik išdžiūsta, tačiau kitos rūšys lieka gyvybingos
daugelį metų.
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Temperatūra
Dauguma grybų yra gyvybingi esant nuo 5 iki 30 oC temperatūrai, jie greičiausiai dauginasi esant 20–22 oC temperatūrai ir sunyksta, kai temperatūra pakyla iki 35–40 oC.
Todėl akivaizdu, kad pastatuose dažniausiai yra labai palankios sąlygos grybui plisti.

Laikas

Žalos apimtis priklauso nuo to, kiek laiko laikėsi grybui palankios sąlygos. Dvejų palankių metų rezultatas gali būti toks pat kaip dvidešimties nepalankių metų. Konstrukcijas, esančios patalpose, kuriose grybui plisti yra optimalios sąlygos, pvz., mediena
drėgnuose rūsiuose, per kelerius metus visiškai pažeidžia grybas.

Remontas
Žinios apie padarytą žalą (priežastys, grybo rūšis, apimtis, silpnumas) yra pagrindas,
kuriuo remiamasi pasirenkant remonto būdą. Dažniausiai naudojamos paprastos statybinės priemonės. Tik išskirtiniais atvejais ir tik labai ribotai būtina naudoti chemikalus.
Rekomenduotina suremontuoti taip, kad būtų išvengta vandens pratekėjimo ir drėgmės pralaidumo. Atsiradus puviniui, reikėtų imtis šių priemonių:
1. Sumažinti drėgmę.
2. Nustatyti grybo rūšį.
3. Pakeisti sugadintas ir savo funkcijos nebeatliekančias konstrukcijų dalis.

Pastaba
Lietuvoje – apie padarytą žalą informuoti
Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, kai objektas saugomas
valstybės, arba savivaldybės paveldosaugos padalinį, kai objektas saugomas
savivaldybės.

Kai puola tikrasis namų grybas, būtina imtis šių priemonių:
4. Kvalifikuotai nustatyti ir įvertinti padarytą žalą. Jeigu pastatas yra saugomas, kultūros paveldo departamentą būtina informuoti apie padarytą žalą. Iš praktikos galime pasakyti, kad dažniausiai tokiu atveju pašalinamos sugadintos pastato dalys,
kad grybas neįsimestų į „sveikas“ pastato dalis. Kiekvienu atskiru atveju būtina įvertinti padarinius kultūros paveldui.
5. Pašalinti visus ant paviršių matomus grybus.
6. Sugadintas mūrines sienas galima „gydyti“ cheminėmis medžiagomis, kurios dėl
saugumo turėtų būti naudojamos ne arčiau nei ½ metro iki nesugadintų paviršių.
Medines konstrukcijas, kurias puola grybas, būtina nuolat džiovinti, kad drėgmė jose
neviršytų 20 %. Be to, santykinis oro drėgnumas neturėtų viršyti 70 %. Apie grybą daugiau sužinosite įmonėje „Mycoteam AS“ (Postboks 5 Blindern, 0313 Oslo, tel. 22 96 55 00).

Impregnuotos medienos naudojimas
Impregnuotą medį naudoti tik tada, kai
tai yra būtina, t. y. remontuojant pastato vietas, kuriose neįmanoma panaikinti puvimo arba vabzdžių padarytos
žalos priežasčių. Impregnuotas medis
nėra vertinamas tradicinėse statybose, be to, aplinkos apsaugos tarnybos
siūlo jų vengti. Impregnuotose statybinėse medžiagose yra sunkiųjų metalų,
kurie nesudega ir nesupūna, todėl turi
būti specialiai sunaikinamos po to, kai
jau tampa nebenaudojamos.
Pastaba
Lietuvoje – saugomų pastatų remonto,
restauravimo ir kitiems tvarkybos darbams reikia gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
teritorinio padalinio leidimą, kai objektas
saugomas valstybės, arba savivaldybės
paveldosaugos padalinio leidimą, kai
objektas saugomas savivaldybės (Žin.,
2005., Nr. 57-1966).

Kai drėgmė paviršių paveikia atsitiktinai (prateka vanduo) ir daugiau nepasikartoja,
mediena išlieka tvirta ir nesugadinta. Kai kuriais atvejais sugadintus antikvarinius daiktus ar pastatų dalis keičiant naujomis gali įvykti pernelyg didelių ir nepageidaujamų
padarinių, todėl to daryti nepatartina. Kol mediena yra sausa (15 % drėgmė), tol tolesnių neigiamų pokyčių neturėtų būti.
Kai kurie grybai daugelį metų išlieka gyvybingi net ir sausoje medienoje, todėl reikia stengtis, kad laikui bėgant konstrukcijų detalės vėl nesudrėktų. Jei yra bent menkiausia tikimybė, kad konstrukcija vėl sudrėks, sugadintas konstrukcijas reikia pakeisti
naujomis.
Prieš pradedant puvinio arba vabzdžių pažeistų saugomų pastatų remonto darbus,
pirmiausia reikia gauti vietos savivaldybės kultūros paveldo administratoriaus sutikimą.
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Mediena:
dumbliai, kerpės,
samanos
Šis straipsnis parengtas bendradarbiaujant
Norvegijos kultūros paveldo ir Valstybės
antikvaro institucijoms. Straipsnis įeina į
Norvegijos kultūros paveldo žinyną, skirtą
medinių namų priežiūrai, ir į Valstybės
antikvaro institucijos informacinę medžiagą
apie kultūros paveldą. Šį darbą ekonomiškai
parėmė „American Express“ filantropų fondas.
Straipsnį parengė Johanas Mattsonas
(„Mycoteam AS“).
Tel. (02) 96 55 00.

Itin drėgnos pastato vietos lengvai apželia dumbliais, samanomis ir kerpėmis. Šie augalai auga labai lėtai ir jų aptinkama ant visokiausių paviršių (akmenų, tinko ir medienos).
Jie nedaro jokios arba mažai techninės žalos. Jie paprastai ne tik gadina pastatą ir jo
aplinką, bet ir ją pagerina.

Aprašymas

Dumbliai – plonos žalių ar juosvų atspalvių apnašos, susidarančios labai drėgnose pastato vietose arba šešėlinėje jo pusėje, pavyzdžiui, ant šiaurinių sienų ir pamatų.
Kerpės sudaro tvirtą plėvelę arba žalius lapelius (rožės formos darinius). Jos labai atsparios sausrai ir puikiai išgyvena itin saulėtose ir sausose vietose. Dažniausiai auga ant
stogo kraigo, latakų ir stogo dangos.
Samanos auga nedideliais žaliais kuokštais arba ištisine danga dažnai gana saulėtose
vietose.

Išleista 1996 m. rugpjūčio mėn.

Augimo sąlygos
Augalams augti reikalingos šios sąlygos:
AMERICAN
EXPRESS

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS

Paviršius: augalų įsikūrimo periodas yra sunkus. Pagaliau įsikabinę, vėliau jie pradeda greičiau augti. Todėl dumblių, kerpių ir samanų paprastai aptinkama ant nelygių,
šiurkščių paviršių. Tas pats pasakytina ir apie kibius paviršius, pavyzdžiui, šviežiai nubeicuotas sienas.
Drėgmė: kuo ilgiau ir dažniau paviršius būna drėgnas, tuo geresnės augalų augimo
sąlygos. Labai svarbu, kurioje pusėje yra paviršius. Ant nuolat šešėlyje esančių šiaurinių
sienų puikiai auga dumbliai, nes jos lėtai džiūsta ir gauna mažai saulės šviesos. Tai priklauso ir nuo to, ar nuo paviršiaus greitai nuteka vanduo. Kerpės ypač dažnai auga ant
horizontalių paviršių (vandens latakų, balkono turėklų).

Dumbliai geriausiai auga ant drėgnų paviršių,
kuriuos aplenkia saulė. Pažeidžiamiausios yra
šiaurinės sienos. Dumbliai šepečiu nuplaunami
vandeniu su muilu. Medienos neplaukite
aukšto slėgio purkštuvu.
„Mycoteam AS“ nuotrauka.
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Žala
Kerpės, dumbliai ir samanos beveik neveikia paviršiaus. Kai jų atsiranda, reiškia, kad
pastatas prastai prižiūrimas ir kaupiasi drėgmė. Paprastai pagrindas yra nepažeistas,
tačiau nepamirškite, kad kerpės ir samanos auga ir ant pūvančios medienos. Ten, kur
auga samanos, būna drėgna, todėl kyla pavojus, kad dėl šalčio ims skilinėti čerpės, o į
medieną įsimes puvinys.

Prevencinės priemonės

Kontrolė: nuolatinė pastato kontrolė.
Aplinka: norint sumažinti drėgmę, reikėtų apkarpyti augalus, kurie ant sienų meta šešėlį. Medžiai, dengiantys didesnę stogo dalį, turi didžiulę įtaką minėtų augalų augimui,
nes meta ant jų šešėlį.
Cheminės priemonės: nerekomenduojama cheminėmis priemonėmis stabdyti samanų, kerpių ir dumblių augimo, nes čerpių arba mūro paviršiaus impregnavimo poveikis
yra trumpalaikis.

Valymas
Medienos nevalykite aukšto slėgio purškikliu, nes labai susigadina paviršius.
Aukšto slėgio purškiklis ant čerpių ir mūro taip pat palieka pėdsakų, kurių daugelį metų
neįmanoma atsikratyti.
Dumbliai šalinami taip: pirmiausia jie sudrėkinami vandeniu (galima įdėti žaliojo muilo
arba įpilti ploviklio (šios priemonės mažina paviršiaus įtampą), tada paviršius nuvalomas kietu šepečiu.
Kerpes geriausiai nušluoti tada, kai jos yra sausos. Jų likučiai nuvalomi kaip dumbliai.
Samanas geriausia šalinti tada, kai jos drėgnos. Jos nuvalomos plastikiniu šepečiu.
Nebūtina naikinti samanas ir kerpes. Jų galima palikti augti ant pamatų, laiptų ir akmens
plokščių, nes jos labai pagerina pastato aplinką, o neigiami padariniai yra labai nedideli.

Literatūra:

Mattson, J. & Jenssen, K. M.: Biologiske skadegørere i bygninger (Biologiniai pastato kenkėjai).
„Mycoteam AS“, Oslo, 1991.
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11.
Mediena:
dumbliai, kerpės,
samanos

Dumbliai
Aprašymas

11.1. Mediena:
dumbliai

Dumbliai (žaluma) – žalių ar juosvų atspalvių apnašos, susidarančios labai drėgnose
pastato vietose arba šešėlinėje jo pusėje. Dumbliai auga ant neapdorotos medienos,
dažytų paviršių, akmenų ir metalų.

Šį informacinį leidinį parengė konsultacijas
apie grybus ir vabzdžius teikianti konsultacinė
įmonė „Mycoteam AS“, remiama Valstybės
antikvaro institucijos.
Taip pat siūlome perskaityti bendrą
informacinį straipsnį, kuriame pateikta
pagrindinė informacija apie medienai
kenkiančius pelėsinius grybus bei vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00.

Dumbliai naudoja saulės šviesą (minta fotosintezės produktais). Daugelis dumblių
auga vandenyje, tačiau jie gali augti ir sausumoje, labai drėgnose ir niekada neišdžiūstančiose vietose. Temperatūra neturi būti per aukšta, todėl dumbliai dažnai auga ant
šiaurinių pastato sienų arba kitose vietose, kur nepatenka tiesioginių saulės spindulių.
Dumbliai paprastai pakeičia išorinių konstrukcinių dalių spalvą, tačiau jie nesusilpnina medžiagų. Kai atsiranda dumblių, reiškia, kad toje vietoje labai drėgna. Dėl to į
tas vietas reikia atkreipti dėmesį, kad drėgmė nepadarytų daug rimtesnės žalos.

Priemonės
Dumbliai šalinami – nuplaunami dezinfekuojamosiomis priemonėmis. Juos nuvalyti
lengviausia kietu šepečiu.

Išleista 1991 m. spalio mėn.

Dumbliai, augantys
ant prastai prižiūrimos
šiaurinės pastato sienos.
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11.
Mediena:
dumbliai, kerpės,
samanos

Kerpės
Aprašymas

11.2. Mediena:
kerpės

Kerpės sudaro tvirtą plėvelę ant akmens ir medienos. Kerpės paviršius primena mažus
žalius lapelius. Daugelis kerpių rūšių yra labai atsparios sausrai.

Šį informacinį leidinį parengė konsultacinė
įmonė „Mycoteam AS“, remiama Valstybės
antikvaro institucijos, teikianti konsultacijas
apie grybus ir vabzdžius.
Taip pat siūlome perskaityti bendrąjį
informacinį leidinį, kuriame pateikta
pagrindinė informacija apie medienai
kenkiančius pelėsinius grybus bei vabzdžius.

Kerpes sudaro du organizmai – grybeliai ir žaliadumbliai (arba melsvabakterės ląstelės).
Jie gyvena kartu (simbiozė) ir abu organizmai turi iš to naudos. Dumbliai fotosintezės
būdu gamina organines medžiagas, o grybeliai sugeria vandenį ir neleidžia dumbliams
išdžiūti. Dėl šios priežasties dauguma kerpių gali augti atvirose ir gana sausose vietose.
Kai ant sienų ir stogo atsiranda kerpių, tai reiškia, kad pastatas prastai prižiūrimas.
Kerpės puvimo nesukelia, tačiau, kai susikaupia didesnis jų kiekis, konstrukcijos pagrindas lėčiau džiūsta. Jeigu konstrukcijos pagrindas yra mediena, kyla pavojus, kad gali
susidaryti puvinys.

Priemonės
Kerpės paprastai valomos kietu šepečiu. Kai kurios kerpės (ypač žiauberiškosios kerpės) taip tvirtai prikimba prie paviršiaus, kad jas reikia nugrandyti arba atsargiai nuvalyti
plieniniu šepečiu.

„Mycoteam AS“ tel. (02) 96 55 00.
Išleista 1991 m.

Kerpės apatinėje sandėlio dalyje.
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11.
Mediena:
dumbliai, kerpės,
samanos
Samanos
Aprašymas

11.3. Mediena:
samanos

Samanos auga nedideliais žaliais kuokštais arba ištisine danga ant labai drėgnų namo
vietų, pavyzdžiui, ant stogo dangos, lietvamzdžiuose ir ant sienų ties pamatais, kur kaupiasi vanduo.

Šį informacinį leidinį parengė konsultacinė
įmonė „Mycoteam AS“, remiama Valstybės
antikvaro institucijos, teikianti konsultacijas
apie grybus ir vabzdžius.
Taip pat siūlome perskaityti bendrąjį
informacinį leidinį, kuriame pateikta
pagrindinė informacija apie medienai
kenkiančius pelėsinius grybus bei vabzdžius.

Samanos priklauso nedidelių žalių augalų grupei ir minta fotosintezės produktais. Jos
palaiko drėgmę ir dėl to gali pristabdyti džiūvimo procesą. Dėl šios priežasties mediena
pūva ir sudrėksta.

Priemonės
Nuolat prižiūrint medieną, derėtų pasirūpinti, kad samanos būtų pašalintos ir toliau
negadintų pastato. Samanas galima nuvalyti kietu šepečiu arba specialiais chemikalais
(samanų naikinimo priemonėmis).

„Mycoteam AS“ tel. (02) 96 55 00.
Išleista 1991 m.


Samanos ant stogo. Augalas kaupia metalo
jonus, kurie atsiskiria nuo aplink stoglangius
esančių metalo plokščių.
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11.3.

12.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
bendros
pastabos

Bendrai apie ant medienos augančius grybus ir ją graužiančius
vabzdžius
Puvinio grybai
Visas organines medžiagas anksčiau ar vėliau suardo įvairūs organizmai. Labai dažnai
šio proceso priežastis yra puvimą sukeliantys grybai, kurie minta negyvomis organinėmis medžiagomis. Grybai dauginasi sporomis, kurios yra labai mažos (tūkstantoji
milimetro dalis). Jų yra visur, o oro srovė jas perneša. Sporoms nukritus ant tinkamo
paviršiaus, jie išleidžia hifus (siūliškas ląsteles). Hifų tinklas vadinamas grybiena. Ji gali
augti medienos viduje arba išorėje. Jeigu sąlygos geros, iš grybienos grybas suformuoja vaisiakūnį. Mes matome būtent vaisiakūnį ir jį vadiname grybu. Vaisiakūnis gamina
sporas, kurios plinta toliau. Sporų plitimas ir hifų augimas priklauso nuo to, ar yra organinių medžiagų (medienos), temperatūros ir oro drėgnumo. Mes negalime pakeisti
organinių medžiagų ir temperatūros, tačiau, kad grybas pradėtų augti, reikia, kad medienos (pluošto matavimo taškas) drėgnumas siektų 28 %. Grybas pamažu pradeda
augti jau esant 20 % drėgmei. Įsisenėjęs grybas gali augti ir esant 15 % drėgmei. Kai
kurie suvešėję grybai ima augti ir po kelerius metus trukusios sausros.

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.

Pastatai turi būti kuo sausesni – tada juose grybai neaugs.

Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.

1 schema.
Grybo gyvenimo ciklas.
1. Sporos pasklinda ore.
2. Sporos įsitvirtina medienos paviršiuje.
3. Kai kurios sporos prigyja.
4. Hifai (siūliškos ląstelės) sudaro tinklą, kuris
vadinamas grybiena. Jie auga medienos viduje
arba išorėje.
5. Dėl daugelio grybų poveikio ant medienos
atsiranda įtrūkimų darinių, ji praranda tvirtumą
ir stiprumą.
6. Vaisiakūnis (grybas) tampa matomas. Pagal
vaisiakūnio išvaizdą nustatoma grybo rūšis.

„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m. spalio mėn.
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Vaisiakūnis užaugina sporas, kurias išplatina
vėjas, ir prasideda naujas gyvenimo ciklas.
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2 nuotrauka. Jeigu yra tik medienos celiuliozė,
toks irimas vadinamas ruduoju puviniu.
Mediena paruduoja, trūkinėja skersai ir išilgai
dideliais dariniais.

Medienos irimas
Medienos ląstelės yra iš grybų hifų išsiskiriančių enzimų dėka. Medieną iš esmės sudaro celiuliozė ir ligninas. Būtent šias suskaidytas medžiagas grybo hifas naudoja maistui.
Dėl šios priežasties mediena traukiasi, trūkinėja ir susilpnėja. Medienos, netekusios 5 %
masės, stiprumas sumažėja 50 %.
Vieni grybai naudoja tik medienos celiuliozę, kiti naudoja ir celiuliozę, ir ligniną.
Jeigu yra tik celiuliozė, toks irimas vadinamas ruduoju puviniu. Mediena paruduoja,
trūkinėja skersai ir išilgai dideliais dariniais (2 nuotr.).
Rudasis puvinys dažniausiai įsimeta į spygliuočių medieną. Jeigu yra ir celiuliozė, ir
ligninas, toks irimas vadinamas baltuoju puviniu. Mediena pasidaro plaušota ir šviesi (3
nuotr.). Baltasis puvinys būdingas lapuočių medienai, bet pasitaiko ir ant spygliuočių.
Trečiasis puvinio tipas, kuris tapo gerai žinomas tik pastaraisiais metais, – pilkasis
puvinys (4 nuotr.). Šis puvinys atsiranda ant ypač drėgnos medienos. Jos paviršius sušlampa ir lengvai nusitrina. Drėgmei išdžiūvus, paviršius susitraukia, o mediena sutrūkinėja mažais, keturkampiais dariniais, kurie primena rudąjį puvinį. Toks puvinys atsiranda ant telegrafo stulpų, slenksčių ir pan.

Apdorojimas
Grybo daroma žala naikinama atsižvelgiant į tai, koks grybas ją sukėlė (žr. informacinius
straipsnius apie atskirus grybus). Reikia ne tik nustatyti grybo rūšį, bet ir išsiaiškinti, iš
kur atsirado drėgmė, kuri sukūrė sąlygas grybui augti. Pažeista mediena sustiprinama
arba keičiama priklausomai nuo to, ar susilpnėjo laikančiosios konstrukcijos. Jeigu nekyla pavojaus, kad mediena vėl sudrėks (galima nuolatos palaikyti mažesnį nei 15 %


3 nuotrauka. Kai yra ir celiuliozė, ir ligninas,
irimas vadinamas baltuoju puviniu. Baltasis
puvinys būdingas lapuočių medienai, bet
pasitaiko ir ant spygliuočių.
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4 nuotrauka. Pilkasis puvinys tik pastaraisiais
metais buvo gerai ištyrinėtas. Šis puvinys
atsiranda ant labai drėgnos medienos.
Medienos paviršius visiškai sušlampa ir
lengvai nusitrina. Drėgmei išdžiūvus, paviršius
susitraukia, o mediena sutrūkinėja mažais
keturkampiais dariniais, kurie primena rudąjį
puvinį.

5 nuotrauka. Grybai auga ten, kur jiems augti
sąlygos yra palankios. Dažniausiai jie būna
pasislėpę konstrukcijose.
Lailos Eriksen nuotrauka.


drėgnumą) ir ji nėra labai susilpnėjusi, sanavimo priemonės nebūtinos. Kai kyla pavojus, kad ta vieta vėl sudrėks, esamas medžiagas reikia pakeisti impregnuotomis aukštu
slėgiu arba apdorotomis grybus naikinančiomis priemonėmis. Be to, pažeistą medieną
reikia pakeisti laikantis maždaug 15–20 cm saugumo zonos. Išimtis yra pelėjūno pažeista mediena. Tokiais atvejais taisyklė yra tokia, kad mūre esanti mediena šalinama
laikantis 50–100 cm saugumo zonos. Be to, mūras apdorojamas chemiškai.

Cheminis irimas
(6 nuotr.). Cheminis irimas dažnai painiojamas su grybo padaryta žala. Jis būdingas
medienai, kurią veikia stiprūs chemikalai, pavyzdžiui, pagrindiniai valikliai, tirpikliai arba
druska. Mediena, kuri yra garaže (plovimo priemonės) ir sandėliuose (sūrymas) yra
chemiškai veikiama. Mediena suskaidoma ilgomis plaušo juostomis ir tampa ne tokia
stipri.

Apdorojimas
Nuskalauta aukštu slėgiu (nuplauta švariu vandeniu) mediena nebeyra. Itin susilpnėjusios medžiagos pakeičiamos arba galima pamėginti nuskusti (nuobliuoti) medienos
paviršių.

Medieną gadinantys vabzdžiai
Medieną graužiančių vabzdžių pastatuose esama dėl dviejų priežasčių: jie arba minta
mediena, arba susisuka lizdą.



6 nuotrauka. Cheminis irimas dažnai
painiojamas su grybo padaryta žala. Stipriai
veikiama druskos, mediena sutrūkinėja ilgais
plaušais ir susilpnėja.
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Mediena kaip maistas
Vabzdžiai tam tikrą savo gyvenimo laikotarpį (paprastai lervos) veisiasi medienoje ir
ją graužia. Norvegijoje didžiausią žalą padaro naminiai ūsuočiai ir naminiai skaptukai.
Pasitaiko ir ne tokių pavojingų vabzdžių, pavyzdžiui, violetinių ūsuočių, ernobilis mollis
ir hadrobregmus pertinax. Šie vabzdžiai vadinami medgraužiais.

Mediena kaip veisimosi vieta
Vabzdžiai medienoje peri, tačiau ja neminta. Kitose medžiagose, pavyzdžiui, izoliacinėse, jie irgi veisiasi. Norvegijoje statybos konstrukcijoms didžiausią žalą padaro camponotus (skruzdės). Medienoje pasitaiko ir kitų, mažesnių skruzdžių rūšių, tačiau šios
skruzdės paprastai veisiasi medienoje, kuri buvo supuvusi iš anksčiau.

Vabzdžių padarytos žalos tikrinimas
Vertinant medienoje gyvenančių vabzdžių padarytą žalą, labai lengva apsirikti dėl jos
apimties. Daugelis pažeistą medieną aptinka tik tada, kai pamato skyles, pro kurias išskrenda subrendęs vabzdys. Jeigu skylės matomos, vadinasi, žala jau padaryta. Anksčiau vabzdžių padaryta žala išlieka. Tai liudija, kad aktyvi vabzdžių veikla yra tik nedidelė
visų matomų padarinių dalis. Tai labai svarbu prisiminti vertinant, ar reikia sanuoti cheminėmis priemonėmis.
Vabzdžių mitybos ir temperatūros reikalavimai yra skirtingi, todėl galima numatyti,
kokiose vietose ieškoti skirtingų rūšių vabzdžių. Tai reiškia, kad vabzdžių rūšį galima nustatyti, žinant, kokias sąlygas jie mėgsta. Peilis ir milimetrinė liniuotė – pagrindiniai įrankiai, kuriais registruojama vabzdžių padaryta žala. Reikia užregistruoti šias pagrindines detales: išskridimo skylučių forma ir dydis, paliktų miltelių išvaizda ir spalva, pažeidimo vieta
pastate. Kenkėjo pėdsakai ir žalos apimtis (paplitimo plotas ir gylis medienoje) turi būti
vertinamas, atsižvelgiant į pastato konstrukciją, jo amžių ir kurioje šalies vietoje jis yra.

Apdorojimas
Medieną graužiančių vabzdžių žala šalinama skirtingai ir priklauso nuo sanuotino vabzdžio rūšies:
Cheminės sanavimo priemonės (skystos priemonės ir dujos) naudojamos tik esant
labai rimtiems naminių ūsuočių, naminių skaptukų ir didžiųjų skruzdžių naikinimo padariniams.
Pastato dalis
Stogas
Sienos
Rūsys

Kenkėjai
Naminis ūsuotis, ernobilis mollis, violetinis ūsuotis
Naminis ūsuotis, didžioji skruzdė, juodoji skruzdė
Didžioji skruzdė, naminis skaptukas, violetinis ūsuotis, juodoji skruzdė

7 schema.
Medieną graužiančio skaptuko gyvenimo
ciklas:
1. Į medienos įtrūkimus dedami kiaušinėliai.
2. Lerva išsirita iš kiaušinėlio ir graužia takus
medienoje, ja maitindamasi.
3. Po ilgo laiko, dažniausiai po kelerių metų,
lerva susisuka kokoną, kuris guli medienoje.
4. Po kelių savaičių iš kokono išsirita
susiformavęs skaptukas ir prasigraužia
į paviršių, palikdamas paviršiuje skylę
(išskridimo skylė).

Skaptukai poruojasi ir prasideda naujas
gyvenimo ciklas.
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12.

Kaitinimas

Kaitinimas (iki 60 °C temperatūros 12 valandų). Įkaitinant kai kuriuos mažesnius plotus,
kenkėjus galima sunaikinti ir be chemikalų. Šis metodas pirmiausia taikomas prieš naminį skaptuką, apsigyvenusį balduose arba kituose nedideliuose karščiui atspariuose
daiktuose.
Šaldymas. Kenkėjus galima išnaikinti ir vieną dvi paras palaikius tokius daiktus –
20 °C temperatūroje. Labai svarbu, kad temperatūra pakistų staiga, nes vabzdžiai puikiausiai išgyvena esant – 20 laipsnių temperatūrai, jeigu ši ilgai pamažu mažėja (pvz.,
per žiemos šalčius).

Konstruktyvus remontas

Ernobilis mollis ir violetinis ūsuotis yra priklausomi nuo ant medienos esančios žievės.
Nulupus žievę, dingsta tolesnės žalos pavojus. Net jei žievės ir nenuluptume, šie vabzdžiai iš esmės medienos nesusilpnintų.
Kai kurie vabzdžiai (hadrobregmus pertinax) gyvena tik ant grybo ir puvinio pažeistos medienos. Pašalinę drėgmę, atsikratysite ir grybo, ir vabzdžių.
Naminiam skaptukui reikia, kad santykinis oro drėgnumas siektų daugiau nei 65 %,
o optimaliausias drėgnumas 80–95 %. Jeigu įmanoma sumažinti drėgnumą (iki mažiau
nei 65 %), skaptukai daugiau nebesiveis.

Dažniausiai pasitaikančių vabzdžių identifikavimo lentelė
Išgraužos plotis mažesnis nei 3–4 mm
Požymiai ant žievės

VIOLETINIS ŪSUOTIS

TAIP
Išgraužos plotis didesnis nei 3–4 mm

ERNOBILIS MOLLIS

NE
1,5–2 mm skylutės

Skylutės medienos paviršiuje

TAIP

2–3 mm skylutės puvinio paveiktoje
medienoje
5–8 mm dydžio ovalios išskridimo
skylės

NE

NAMINIS SKAPTUKAS

HADROBREGMUS PERTINAX

NAMINIS ŪSUOTIS

Didžioji skruzdė (camponotus). Tarpusavyje susijęs plačių landų tinklas.
Paprastai šviežioje medienoje.
CAMPONOTUS

Yra skruzdžių

TAIP
Mažoji skruzdė (camponotus). Tarpusavyje susijęs siaurų landų tinklas.
Paprastai papuvusioje medienoje.

KITOS SKRUZDĖS

NE

ATSITIKTINIAI VABZDŽIAI
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12.

13.

Medieną ardantys grybai
(Antrodia gr., Fibroporia (Poria) vaillantii)
Aprašymas

Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00

Medieną ardančių grybų vaisiakūniai yra balti, pagalvėlės formos, su mažomis poromis
iš išorės. Pasitaiko baltų, lanksčių gijų, taip pat baltos paviršiaus grybienos.
Medieną ardantys grybai pastatuose auga tada, kai yra 40–50 % drėgnumas ir
25–40 °C temperatūra. Tokių grybų padaryta žala paprastai aptinkama ant sijų ir stogo
konstrukcijose. Šiuolaikiniuose namuose jų paprastai aptinkama nesandariuose, varvančiuose vonios kambariuose. Šie grybai taip pat gali padaryti daug žalos žemuose
rūsiuose.
Medieną ardantys grybai sukelia rudąjį puvinį, o medienai yrant atsiranda didelių
įtrūkimų darinių. Jeigu augimo sąlygos geros, kai kurie iš jų išaugina baltą paviršiaus
grybieną su baltomis lanksčiomis gijomis. Išdžiūvusi grybiena suminkštėja. Šie grybai
puikiai ištveria išdžiūvimą.

Apdorojimas
1. Stenkitės, kad mediena nesudrėktų.
2. Jeigu nėra pavojaus, kad medžiagos vėl sudrėks, o laikančiųjų konstrukcijų medžiagos nesusilpnėjusios, nieko keisti nereikia. Paveikta ir susilpnėjusi konstrukcijų
mediena šalinama, laikantis saugumo zonos, t. y. maždaug 20 cm atstumu nuo
paskutinės matomos grybais apaugusios vietos, jei tik kyla pavojus, kad ta vieta
bent kiek sudrėks. Taip daroma todėl, kad grybo siūliškos ląstelės (hifai) yra medienos viduje, nors puvinio išorėje dar nematyti. Jeigu kyla pavojus, kad mediena vėl
sudrėks, grybo paveiktos medžiagos turi būti pakeistos aukštu slėgiu impregnuota
mediena arba medžiagas galima apdoroti grybus naikinančia priemone.
3. Nereikia chemiškai sanuoti. Šie grybai labai dažnai auga ir ant šerdies medienos, o
jos grybus naikinančiomis priemonėmis impregnuoti neįmanoma.

Pastabos
Daugelis giminingų grybų rūšių vadinamos bendriniu pavadinimu „baltasis medieną
ardantis grybas“. Ši ypatybė, t. y. atsirandančios baltos lanksčios gijos, būdinga įvairiems
labai skirtingos išvaizdos grybams. Ant saulės kepinamų rąstinių sienų ir stogo konstrukcijose dažnai aptinkamas Antrodia xantha. Šis grybas atsparus aukštai temperatūrai ir ilgalaikei sausrai. Grybo vaisiakūniai yra citrinos spalvos. Šį grybą galima supainioti
su žalinguoju trobagrybiu. Ypač panaši abiejų šių grybų paveiktos medienos puvimo
struktūra ir dėl jų abiejų atsiranda balta, gausi paviršiaus grybiena. Juos galima atskirti
tik pagal gijų ar vaisiakūnių išvaizdą. Jeigu vis dėlto neaišku, kurios rūšies grybas, reiktų
kreiptis į specialistus.

Išleista 1991 m. spalio mėn.



Medieną ardančio grybo vaisiakūniai tarp sienų
ir stogo. Grybas ėmė augti, kai pradėjo varvėti
stogas, ir vėliau įsimetė ant ypač vertingos
1804 m. lubų tapybos.
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13.

13.

Pelėsinis grybas
(Penicillium sp., Aspergillus sp., Cladosporium sp. ir kt.)
Aprašymas

Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai

Pelėsinis grybas paviršių aptraukia žalios, juodos ir geltonos spalvos sluoksniais patalpose, kuriose kaupiasi drėgmė. Dažniausiai patalpose pasklinda nemalonus kvapas
(„rūsio kvapas“).
Pelėsiniais grybais vadinami daugelio rūšių mikroskopiniai grybai.
Esant daugiau nei 70 % oro drėgmei, paprastai atsiranda pelėsinis grybas. Pelėsiniams grybams priskiriama daug rūšių. Jų bendras bruožas tas, kad jie gyvena iš lengvai prieinamų medžiagų, esančių medienoje ir kitose organinėse medžiagose (džiuto
pluošto sluoksnyje, esančiame po linoleumo danga, tapetuose, tapetų klijuose, kitose
medžiagose ir t. t.). Minėtų medžiagų tekstūros grybas nesugadina, tačiau grybo paveiktos vietos pakeičia spalvą. Be to, patalpose dažniausiai atsiranda nemalonus kvapas. Alergiški žmonės dėl to pajunta nemalonių pojūčių.

Apdorojimas
Panaikinus drėgmės priežastis, grybas toliau nebegali augti. Lengvai pasiekiamuose
pažeistuose paviršiuose grybas naikinamas paprastomis dezinfekuojamosiomis priemonėmis. Smarkiai sugadinti arba sunkiai prieinami paviršiai gali būti išgydomi nuo
grybo tiesiog pašalinus visą pažeistą dangą (medžiagą). Panaikinti kvapą ir alergiją sukeliančius veiksnius sudėtinga nesiimant papildomų priemonių. Specializuotos sanavimo įmonės kvapą pažeistose vietose panaikina ozono priemonėmis (O3).

13.1. Pelėsiniai
grybai

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m.

Pastabos
Grybas sugadina tuos paviršius, kurie yra ten, kur drėgmės santykis yra didesnis nei
vidutiniškas, pavyzdžiui, rūsiuose. Grybas sugadina tokiose patalpose esančius daiktus
(baldus, medžiagas, knygas). Pelėsinis grybas labai paplitęs šiuolaikiniuose būstuose.
Viena iš jo atsiradimo priežasčių – energijos taupymas. Atlikus izoliavimo darbus, patalpose dažniausiai padidėja drėgmės santykis ir tada įsimeta pelėsinis grybas. Kita priežastis – šalia gyvenamųjų patalpų įrengti drėgmę kaupiantys rūsiai. Pelėsinis grybas
dažnai atsiranda greitai pastatytuose pastatuose, nes dėl skubotų statybų betoninės
perdangos nespėja tinkamai išdžiūti, o ant dar drėgno pagrindo tiesiama linoleumo
danga.

Pelėsinis grybas vidinėje rąstinės sienos dalyje.
Kampinė vieta buvo pralaidi drėgmei.
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13.1.

Pelėsinis grybas, paviršiaus grybas, dažų grybas, mėlynasis
grybas.
Daugybė rūšių, kaip antai Aureobasidium, Cladosporium, Hormonema ir
Phialophora.
Aprašymas
Pelėsiniai grybai ant dažų, lako arba beico palieka juodų dėmių. Mėlynieji grybai ant
neapdorotos medienos palieka mėlynai juodų dėmių.
Šios rūšies grybai vadinami įvairiai. Jie tik kosmetiškai pažeidžia medieną – jų galimybė suardyti medieną yra labai nedidelė arba jos visai nėra. Grybų dažniausiai aptinkama ant medinių išorės konstrukcijų (tiek apdorotų, tiek neapdorotų), tačiau pasitaiko
ir viduje, pavyzdžiui, ant lango rėmų. Tiek patys grybai (hifai), tiek jų užauginamos sporos yra tamsios spalvos ir būtent dėl jų ant paviršių atsiranda tamsių dėmių. Daugiau
pelėsinių grybų gali sugadinti apdorotą paviršių, palaiko drėgmę ir neleidžia džiūti medienai. Dėl to didėja pavojus, kad į medieną įsimes puvinių. Pažeidžiamiausios vietos –
šiaurinė pastato siena ir tos vietos, kur medžiai ir augalai auga prie pat namo sienos,
trukdydami jai išdžiūti. Pažeidžiama ir išorinės apdailos apačia, ant kurios tyška į žemę
atsitrenkęs vanduo.

Apdorojimas
Sunku nuvalyti grybų sukeltus juodulius. Jie valomi kruopščiai, kartais paviršius net
šveičiamas (zulinamas), plaunamas grybus naikinančiomis priemonėmis ir perdažomas, į dažus įmaišius veiksmingai grybus naikinančių priemonių. Net jeigu laikomasi
visų šių rekomendacijų, teigiamas rezultatas nėra garantuotas.

Pastabos
Pušų medieną ypač sugadina mėlynieji grybai. Ant paviršiaus atsiradusias dėmes galima išbalinti, pavyzdžiui, chloro tirpalu, tačiau jį sunku paruošti. Kartais tokia grybų
paveikta mediena specialiai naudojama gaminant baldus, kad jie įgautų specialią išvaizdą.
Pilka („kalnų pilkumo“) arba juosva niekuo neapdorotų rąstų spalva priklauso būtent nuo šių grybų augimo. Kai kurie sausi mėlynieji (pelėsiniai) grybai išgyvena esant
aukštesnei nei 100 °C temperatūrai – štai kodėl jie auga ant ypač sausų ir saulės spindulių veikiamų senų rąstinių namų sienų.
Dažus naikinantys paviršiaus grybai pasižymi tuo, kad gali augti misdami kai kurių sudedamųjų paviršiaus dažų, ant kurių plėvelės kaupiasi dulkės (purvas), dalelėmis.
Šiomis apnašomis ir minta pelėsiniai grybai.
Labai skiriasi medienos paviršiaus apdorojimo priemonių atsparumas pelėsiniams
grybams.


Medinėmis lentomis apkalta siena paveikta
pelėsinio grybo. Ant viršutinės lentų dalies derva
yra išlikusi. Apačioje, kur derva nusiplovė, įsimetė
mėlynasis pelėsis (dėmės).
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13.1.

13.

Rūsio grybas
(Coniophora puteana)
Aprašymas

Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai

Rūsio grybo vaisiakūniai yra ploni, plėveliniai ir auga prisišlieję prie pagrindo. Jis yra
rusvas, o paviršius panašus į švelnią ploną plėvelę.
Rūsio grybas turi tamsių gijų (grybieną), kurios gerai matosi medienos paviršiuje.
Jose yra mikroskopinių dulkelių, kuriomis grybas ir dauginasi. Išdžiūvęs grybas tampa
neveiklus.
Rūsio grybas ypač paplitęs namuose. Jis auga ant medienos, kuri nuolat drėksta,
pavyzdžiui, ant grindų sijų arba stogo konstrukcijų tose vietose, kur kiauras stogas. Tada
įsimeta stiprus pilkas puvinys. Mediena pirmiausia pagelsta, o po kiek laiko tampa raudonai ruda. Pažeista mediena skyla išilgai. Įtrūkimai yra nedideli ir jų daug.
Jeigu sąlygos grybui augti netinkamos (mažai drėgmės), medienos paviršius paprastai atrodo visiškai sveikas, nors jos vidus visiškai sutrūnijęs. Rūsio grybas ima augti
ant medienos, kai drėgmė siekia nuo 20 iki 80 %, o temperatūra nuo 0 iki 40 °C. Kai
temperatūra aukštesnė, grybas nustoja augti.

Apdorojimas

13.2. Rūsio grybas

Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.

1. Stenkitės, kad mediena nesudrėktų.
2. Jeigu nėra pavojaus, kad medžiagos vėl sudrėks, o laikančiųjų konstrukcijų medžiagos nesusilpnėjusios, nieko keisti nereikia. Paveikta ir susilpnėjusi konstrukcijų
mediena šalinama, laikantis saugumo zonos, t. y. maždaug 20 cm atstumu nuo paskutinės matomos grybais apaugusios vietos, jei tik kyla pavojus, kad ta vieta bent
kiek sudrėks. Taip daroma todėl, kad grybo siūliškos ląstelės (hifai) yra medienos
viduje, nors puvinio išorėje dar nematyti.
3. Naujos medžiagos apdorojamos grybą naikinančiomis priemonėmis arba aukštu
slėgiu impregnuojamomis medžiagomis. Tai ypač svarbu, kai kyla bent menkiausias pavojus, kad ta vieta vėl sudrėks. Grybas gyvena ir ant derva arba kreozotu
(anglies derva) apdorotų medžiagų. Rūsio grybas yra atsparus daugeliui grybus
naikinančių priemonių.

„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00

Pastabos

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.

Nelabai naudinga grybo paveiktas medžiagas apdoroti cheminėmis priemonėmis.
Grybas paveikia branduolinę medieną, todėl paviršiaus apdorojimas grybus naikinančiomis priemonėmis nėra veiksmingas ir grybo augimo nesustabdo. Kai paveikta
mediena visiškai išdžiūsta (jos drėgnumas mažesnis nei 15 %), grybas nebeauga. Medžiagų keisti nereikia tada, kai laikančiosios sijos nesutrūnijusios, o grybo pažeista vieta
išlieka visiškai sausa (mažesnis nei 15 % drėgnumas).
Ar grybas užaugina vaisiakūnius, dažnai matyti iš medienos puvimo struktūros – iš
išorės mediena atrodo sveika.
Gyvenamuosiuose namuose dažniausiai auga rūsio grybas.

Išleista 1991 m. spalio mėn.


Rūsio grybas. Vaisiakūniai ant
jau pakeistos rąstų trobos
medienos.
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13.2.

13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
13.3. Tinko grybas

Tinko grybas
(Peziza cerea)
Aprašymas

Peziza cerea vaisiakūnis yra bokalo ar indo pavidalo ir daugiau ar mažiau stiebuotas.
Kraštelis dažnai susisukęs atgal. Jis būna 3–7 cm dydžio, iš apačios šviesiai rudos, o iš
viršaus – pilkšvos spalvos.
Šis grybas nesukelia didelio puvinio. Dažniausiai jis auga ant šlapios, į mūrą įleistos
medienos, be to, jis atsiranda tiesiai ant žemės gulinčių grindų arba mūro sienų.

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00

Apdorojimas
1. Pašalinus drėgmę, grybas nustoja augti ir žūsta.
2. Medieną keisti reikia tik tada, kai laikančiosios konstrukcijos dėl grybo susilpnėja.

Pastabos

Peziza cerea dažniausiai auga labai drėgnuose rūsiuose, nes gali augti tiesiog ant žemės arba ant seno tinko. Dažniausiai įsimeta į vonios kambario grindis, kurių apatinė
sija įleista tiesiai į betoną ir kur dažnai varva vanduo. Tai reiškia, kad toje pastato dalyje,
kurioje jis auga, yra labai drėgna. Šio grybo neįmanoma supainioti su jokiais kitais pastatuose augančiais grybais.

Išleista 1991 m. spalio mėn.


„Peziza cerea“ sename pastate. Grybas auga iš
išorės ant drėgnos mūro sienos.
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13.3.

13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai

Žalingasis trobagrybis
(Serpula lacrymans)
Aprašymas
Žalingasis trobagrybis yra pilkai balkšvas, paviršiuje greitai augantis grybas, galintis
išplisti didžiuliuose plotuose. Pluoštas lengvai įsitvirtina, gali augti ant mūro ir į jį įsiskverbti. Toks sausas pluoštas pasidaro trapus.
Vaisiakūniai yra raudonai rudi, plokšti, išorėje yra klosčių ir raukšlių. Jie gamina didelį
kiekį raudonai rudų sporų.
Mediena, į kurią įsimeta žalingasis trobagrybis, pradeda greitai pūti.

13.4. Žalingasis
trobagrybis

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m. spalio mėn.

Žalingasis trobagrybis yra didžiausią pavojų keliantis namuose augantis žalingas
grybas. Jeigu sąlygos augti geros, formuojantis rudajam puviniui, mediena labai greitai
suyra. Be to, šis grybas labai greitai plinta. Dėl šios priežasties imamasi didelių medienos gydymo priemonių.
Žalingasis trobagrybis auga ant medienos, kurios drėgmė siekia 20–50 %. Geriausiai grybas auga tada, kai medienos drėgnumas 20–30 %, o temperatūra 18–20 °C.
Esant didesnei nei 28 °C temperatūrai, jis nustoja augti. Grybas žūsta, jeigu ilgesnį laiką
laikosi 40 °C temperatūra.
Paveikta mediena tampa pilkai rudos spalvos, vėliau – raudonai ruda. Ant medienos atsiranda dauginių įtrūkimų ir gilių ertmių. Medienai yrant išsiskiria vandens. Šis
vanduo dažnai būna panašus į skaidrų skystį. Jo aptinkama tose vietose, kur grybas itin
gerai auga. Grybas pluoštu perneša vandenį ir maistingąsias medžiagas. Toks pluoštas
gali būti iki 1 cm storio, jis sugeba prasiskverbti per sienas, tinką, metalą ir kitas neorganines medžiagas. Dėl to žalingasis trobagrybis lengvai persimeta ant kitų pastato vietų
sveikos medienos. Grybas gali per šonines sienas prasiskverbti į kitus pastatus. Grybui
būdinga tai, kad sausas toks pluoštas pasidaro trapus.



Žalingasis trobagrybis. Grybas matyti ant grindų
sijų drėgname žemame rūsyje.
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13.4.

Žalingojo trobagrybio vaisiakūnis
ant nubaltinto mūro sienos.



Matomai vos pradėjusio augti grybo daliai būdinga ryški balta paviršiaus plėvė. Ant
jos atsiranda geltonų ir rausvų dėmių, kurios vėliau papilkėja. Vaisiakūnis užauga iki 1
cm storio, o jo paviršiuje susiformuoja rudos klostės ir raukšlės. Čia gaminamos grybo
sporos. Namuose, kuriuose auga žalingasis trobagrybis, galima dažnai pamatyti jo sporų, panašių į smulkias raudonas dulkes.
Išdžiūvęs grybas gali išlikti net kelerius metus. Manoma, kad jis net kelis dešimtmečius gali egzistuoti tarsi „komos būsenos“.

Apdorojimas
Stenkitės, kad ant medienos nepatektų drėgmės.
Visos paveiktos medžiagos patraukiamos nuo sveikųjų saugiu 1 metro atstumu.
Tai reikia padaryti todėl, kad grybo užkratas yra ant medžiagų, nors pats grybas dar
nematomas.
Naujos medžiagos turi būti impregnuotos aukštu slėgiu. Tai ypač svarbu, jeigu jos
dedamos ant mūro ar pan., kur anksčiau augo grybas ir kur drėgmės negalima iki galo
pašalinti.
Grybas dažnai auga ant mūro ir pro jį kiaurai prasiskverbia. Todėl plytų sienų sujungimai turi būti nugremžti, kartais reikia net pragręžti skyles ir impregnuoti grybą
naikinančiomis priemonėmis. Pašalinami visi matomi žalingojo trobagrybio likučiai.

Pastabos

Žalingasis trobagrybis visuomet auga ant medienos, kuri liečiasi su pagrindine medžiaga – senu plytų sienos kalkių tinku, izoliacinio sluoksnio moliu arba kalkių glaistu
ant medienos. Augdamas žalingasis trobagrybis išskiria daug oksalo rūgšties. Keliama
hipotezė, kad grybui reikia pagrindinės medžiagos, kad neutralizuotų oksalo rūgštį.
Žalingasis trobagrybis dažnai aptinkamas pastato grindų konstrukcijoje. Šalies rytuose
esančiuose senuose pastatuose grybas dažnai auga ant pamatinės sijos, jeigu ji guli
tiesiog ant žemės. Tokie atvejai nėra tipiški, nes žalingajam trobagrybiui neužtenka
drėgmės. Perstatant arba restauruojant pastatus, kur izoliacija – taip pat drėgmės ir
temperatūros santykis – pakinta, tokie seni grybai gali labai greitai suvešėti.
Kartais žalingasis trobagrybis painiojamas su kitomis grybų rūšimis. Tariamasis trobagrybis (Serpula pinastri) yra plonesnis nei žalingasis trobagrybis, o vaisiakūnio paviršius yra labiau „dantytas“ nei žalingojo trobagrybio. Serpula himanitoides yra plonas ir
panašus į plutą. Šios ir kitos rūšys gali būti tokios pat agresyvios kaip ir žalingasis trobagrybis, tačiau joms reikia daugiau drėgmės. Šiems grybams augti pastatuose sąlygos
nėra labai geros, todėl jie nekelia didelio pavojaus.
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13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
13.5. Vėduoklinė
meškutė

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.

Vėduoklinė meškutė
(Paxillus panuoides)
Aprašymas
Vėduoklinės meškutės vaisiakūnis užauga iki 2–7 cm aukščio. Jis yra dvigeldės kriauklės
pavidalo, minkštas ir mėsingas, prie medienos prisitvirtinęs iš šono augančiu, trumpu
koteliu. Kepurėlės paviršius yra geltonai pilkšvas arba pilkas, o apačia gelsvai rusva. Paviršiaus grybiena primena geltonai rudas palaidas gijas ant pažeistos medienos. Grybas auga ant labai sudrėkusios medienos.
Vėduoklinei meškutei augant, susidaro agresyvus pilkasis puvinys su smulkių įtrūkimų dariniais. Mediena pirmiausia nusidažo geltonai ruda, o paskui raudonai ruda
spalva. Pažeidimai atsiranda ant labai šlapios medienos. Grybas auga tik tada, kai labai
drėgna (drėgnumas didesnis kaip 70 %), tačiau jis „miego“ būsenos gali maždaug metus išlikti ant sausų medžiagų.

Apdorojimas
1. Stenkitės, kad mediena nedrėktų.
2. Paveikta mediena šalinama, laikantis saugumo zonos, t. y. maždaug 20 cm atstumu
nuo paskutinės matomos grybais apaugusios vietos. Medienos keisti nereikia tada,
jeigu ji daugiau nebesušlaps, o konstrukcijos dėl grybo poveikio nesusilpnėjusios.
Nereikia chemiškai sanuoti.

Pastabos

„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00

Vėduoklinė meškutė paprastai auga senuose pastatuose ant medienos po velėnos
stogais, ant rąstinių sienų ir ypač stambių sijų, kurios šlampa itin ilgą laiką. Šiuolaikiniuose namuose šis grybas aptinkamas vonios kambariuose, kur varva stogas, drėgnuose žemuose rūsiuose, ant nedidelių, pristatytų stogelių ir šaltuose kambarėliuose.
Grybas geriausiai auga esant 23 °C temperatūrai, tačiau jis gali augti net ir esant 5 °C
temperatūrai.

Išleista 1991 m. spalio mėn.



Vėduoklinės meškutės
vaisiakūniai ant rąstų
sienos.
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13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
13.6. Rausvoji
pintainė

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m. spalio mėn.

Rausvoji pintainė
(Fomitopsis rosea)
Aprašymas
Rausvosios pintainės vaisiakūnis yra 2–5 (10) cm dydžio. Ant namų auganti rausvoji
pintainė paprastai panaši į pagalvėlę. Paviršius pirmiausia yra rožinis, o paskui pasidengia rusvai juoda plutele. Apačia (purusis sluoksnis) yra pilkai rožinis, pilnas mažų skylučių (porų). Vaisiakūnis yra daugiametis ir, vos gavęs drėgmės, gali augti toliau.
Rausvosios pintainės ypač atsparios išdžiūvimui.
Rausvoji pintainė – grybas, augantis ant ypač didelės apimties medienos, pavyzdžiui, ant rąstinių namų sijų. Jis gana dažnai aptinkamas senuose rąstiniuose namuose,
senose bažnyčiose ir praėjusio amžiaus plytinių pastatų laikančiosiose konstrukcijose.
Grybas puikiai atlaiko išdžiūvimą, o gavęs drėgmės vėl puola augti.
Rausvoji pintainė sukelia rudąjį puvinį. Jam būdinga tai, kad medienoje atsiranda
vidutinio dydžio įtrūkimų dariniai (0,5–1 cm), o medienos paviršius iš išorės atrodo
sveikas. Grybo poveikis tam tikrose vietose gali būti stiprus, tačiau jo augimo greitis
gana mažas.

Apdorojimas
1. Stenkitės, kad mediena nesudrėktų. Grybas ilgai išgyvena ir negaudamas drėgmės.
2. Jeigu laikančiosios medžiagos dėl grybo poveikio susilpnėjusios, mediena šalinama, laikantis saugumo zonos, t. y. maždaug 20 cm atstumu nuo paskutinės matomos grybais apaugusios vietos. Medžiagas, kurios nėra susilpnėjusios, galima
palikti, jei nekyla pavojus, kad ta vieta bent kiek sudrėks.
3. Nereikia chemiškai sanuoti.

Pastabos
Rausvoji pintainė, atrodo, yra senų namų atributas. Nežinoma, ar tai priklauso nuo statybos metodų, ar nuo parinktų medžiagų. Šio grybo neįmanoma supainioti su jokiu kitu.



Rausvoji pintainė paprastai auga ant ypač
didelės apimties medžiagų (tai matyti ir šioje
nuotraukoje). Vaisiakūnio forma primena arklio
galvą.
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13.

Tvorinis tinklūnas

Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
13.7. Tvorinis
tinklūnas
Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m. spalio mėn.

(Gleophyllum sepiarium)
Aprašymas
Tvorinio tinklūno vaisiakūnis yra 4–7 cm aukščio, rudas, lentynėlės formos, o jo kraštai
(augimo zona) paprastai būna šviesesni. Grybo apačioje yra plokštelės (lakštai), o pagal
sudėtį panašus į kamštį.
Grybas auga ant labai sudrėkusios, aukštos temperatūros veikiamos medienos. Jis
geriausiai auga esant 30–35 ºC temperatūrai ir neišnyksta netgi esant 75 ºC temperatūrai. Tvorinis tinklūnas atsparus ilgalaikei sausrai. Pakantus aukštai temperatūrai tvorinis tinklūnas dažniausiai auga ant medienos, kurią veikia karštis, pavyzdžiui, ant stogo
konstrukcijų ir pietinių, tamsių medinių fasadų.
Grybas sukelia rudąjį puvinį su smulkių įtrūkimų dariniais. Grybas gali pažeisti ir šerdies medieną, o aptinkamas jis paprastai tik tada, kai susiformuoja vaisiakūnis. Tokiais
atvejais padaryta žala yra didžiulė.
Vaisiakūnis primena kietą kamštį, yra konsolės pavidalo, nuo geltonai rudos iki tamsiai rudos spalvos. Jauno grybo paviršius yra it švelnus veltinis, vėliau jis apauga kietais
šereliais. Grybo apačioje yra rudų lakštų. Paviršiaus grybienos nebūna, tačiau tamsiose
vietose gali susiformuoti kietų gelsvai rudų pagalvėlių.

Apdorojimas
1. Stenkitės, kad mediena nedrėktų. Grybas ištveria ilgalaikę sausrą.
2. Nesusilpnėjusi mediena, kuri daugiau nebesudrėks, paliekama. Jeigu laikančiosios
medinės konstrukcijos susilpnėjo, paveikta mediena šalinama, laikantis saugumo
zonos, t. y. maždaug 20 cm atstumu nuo paskutinės matomos grybais apaugusios
vietos. Taip daroma todėl, kad grybo hifai (siūleliai) išlieka medienoje, nors puvinio
dar nematyti. Jeigu kyla pavojus, kad mediena vėl sušlaps, remontuojant reikėtų
naudoti aukštu slėgiu impregnuotas medžiagas.
3. Nereikia chemiškai sanuoti.

Pastabos
Pastaraisiais metais tvorinis tinklūnas padaro ypač daug žalos. Šis grybas aptinkamas
stogo konstrukcijose, ant langų, klijuotos medienos sąramų ir išorinių lentų. Kai vaisiakūniai susiformavę, tvorinį tinklūną galima supainioti tik su labai jam artimomis grybų
rūšimis, kurių agresyvumas ir atsparumas įvairioms temperatūroms yra labai panašus.


Tvorinis tinklūnas ant
išorinės sienos. Jam būdingi
šviesūs kraštai.
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13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai

Mėšlagrybis
(Coprinus domesticus)
Aprašymas
Mėšlagrybis yra 2–7 cm aukščio grybas. Jo cilindriška kepurėlė yra pilkai balkšva, o kotas – baltas. Kai subręsta sporos, grybo lakštai (apačia) ir kepurėlė po kiek laiko tampa
juodu „rašalu“, kuris išteka. Mėšlagrybis auga ant labai drėgnos medienos, tiesiog ant
mūro sienų ir drėgnų rūsio grindų. Šis grybas nepajėgia ardyti medienos.

13.8. Mėšlagrybis

Apdorojimas
Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.

1. Pašalinus drėgmę grybas nustoja augti ir žūsta.
2. Susilpnėjusi laikančiųjų konstrukcijų mediena pakeičiama arba sustiprinama.

Pastabos
Mėšlagrybis rodo, kad jo augimo vietose yra labai drėgna. Grybas labai dažnai aptinkamas ant grindų tose vietose, kur pamatinė sija liečiasi su žeme. Šiuolaikiniuose būstuose šis grybas dažnai įsimeta į betono perdangas ten, kur mediena yra užlieta betonu
ir kur prateka vanduo. Šis grybas nėra agresyvus ir puvinio nesukelia. Mėšlagrybio neįmanoma supainioti su jokiu kitu namuose augančiu grybu.

„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m. spalio mėn.


Senas mėšlagrybio
vaisiakūnis su koteliu ant
drėgnos mūro sienos.
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13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
13.9. Dacrymyces
stillatus
Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.

Dacrymyces stillatus
Aprašymas

Dacrymyces stillatus vaisiakūniai yra 1,5–5 mm geltonai oranžinės drebučių pavidalo
pagalvėlės.
Esant sausam orui, jos išdžiūsta ir tampa beveik nematomais taškeliais. Grybas auga
tik ant išorėje esančios medienos.
Dacrymyces stillatus dažnai auga medienos išorėje, pavyzdžiui, ant medžio plokščių, stogo kraigo, lauko baldų ir pan. Tai agresyvus, rudąjį puvinį sukeliantis grybas, dėl
kurio medienos paviršiuje atsiranda nedidelių įtrūkimų dariniai.
Drėgnu oru grybas per kelias minutes išbrinksta ir suformuoja mažas oranžines pagalvėles, o sausu oru jis primena mažus oranžinius taškus medienos paviršiuje.
Šis grybas atsparus sausrai ir išdžiūvęs neišnyksta net kelerius metus. Grybas gali
augti esant 20–120 % drėgnumui.

Apdorojimas
1. Pažeistas nesusilpnėjusias medžiagas galima nuskusti ir vėliau apdoroti grybus
naikinančiomis priemonėmis. Tačiau taip pat labai svarbu, kad jos vėl nesudrėktų.
Ypač smarkiai nukentėjusios vietos per visą ilgį pakeičiamos naujomis medžiagomis, laikantis saugumo zonos, t. y. maždaug 50 cm atstumu nuo paskutinės matomos grybais apaugusios vietos.
2. Jeigu mediena drėksta dėl techniškai netvarkingų detalių, jas būtina pakeisti.

Pastabos

„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00

Dacrymyces stillatus dažnai aptinkamas ant medinių rąstų, velėną laikančių lentų, turėklų ir stogo kraigo. Atrodė, kad ant niekuo neapdorotos medienos šis grybas sukelia
tik labai nedidelį puvinį. Tik 9-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje paaiškėjo, kad Dacrymyces stillatus gali būti agresyvus puvinį sukeliantis grybas. Šis grybas oro sąlygų
veikiamai medienai padaro daug didesnę žalą nei anksčiau. Dažniausiai tai siejama su
padidėjusiu vandeniu skiedžiamų dažymui skirtų produktų naudojimu. Taip pat esama
ir žalos, kurią sukėlė tirpikliu skiedžiamos dažymo priemonės. Šis grybas neplinta į karkasą ir vidines medienos konstrukcijas.

Išleista 1991 m. spalio mėn.



Dacrymyces stillatus dažnai auga medienos
išorėje. Sausu oru išdžiūvę grybo vaisiakūniai
primena mažus beveik nematomus oranžinius
taškus medienos paviršiuje, o ėmus lyti grybas
per kelias minutes išbrinksta ir suformuoja mažas
oranžines pagalvėles.
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13.
Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai

Kempiniečiai
(Corticiaceae)
Aprašymas
Lygūs, labai ploni, šviesūs grybai. Jie auga ant smarkiai drėgmės paveiktos medienos.

13.10. Kempiniečiai

Šį informacinį straipsnį su grybais ir vabzdžiais
susijusiais klausimais Valstybės antikvaro
institucijos užsakymu parengė „Mycoteam AS“
konsultantai.
Taip pat žr. informacinį straipsnį, kuriame
pateikta bendra informacija apie medienos
grybus ir vabzdžius.
„Mycoteam AS“, tel. (02) 96 55 00
Išleista 1991 m. spalio mėn.

Dažnai drėkstanti mediena paprastai ima pūti. To priežastis – grybai, priklausantys
grybų grupei, vadinamai didžiuoju ragaplučiu. Toks grybas paprastai yra baltasis puvinys. Pažeista mediena tampa šiurkšti ir pakeičia spalvą – nuo šviesiai rudos iki baltos.
Grybų vaisiakūniai visada ploni ir auga prigludę prie medienos. Jie paprastai būna balti
arba šviesiai rožinės spalvos. Ten, kur grybas auga, turi būti labai drėgna. Jie išgyvena
net esant 55 °C temperatūrai, todėl grybas dažniausiai auga ten, kur per stogą prateka
vanduo. Ten, kur ilgą laiką drėksta sijos (dėl kiauro stogo, pamatinė sija liečiasi su dirva),
dažnai įsimeta ragaplutis. Ant šiuolaikinių langų, pagamintų iš didelio medienos kiekio,
ant kurios drėgmė aptraukiama difuzijai nelaidžia dažų plėvele, taip pat ima augti ragaplučiai. Tokie langai sutrūnija per 5–10 metų.

Apdorojimas
Pasistenkite, kad ant medienos nepatektų drėgmės, ir problema bus išspręsta, o grybas
išnyks.
Medieną reikia pastiprinti arba pakeisti, jeigu ji dėl grybo susilpnėjo. Tik šiek tiek
susilpnėjusias medžiagas galima palikti tokias, kokios yra. Pasistenkite, kad ta vieta daugiau nesudrėktų.

Pastabos
Daugelis šios rūšies grybų auga namuose. Daugelis jų laikoma neagresyviais grybais ir
auga ant medienos, ant kurios jau yra kitų grybų.


Ragaplutis. Ploni, balti vaisiakūniai ant stogo
lentų po kiauru velėnų stogu.
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Bendros pastabos

Mediena.
Grybai ir
vabzdžiai:
medieną
ardantys grybai
13.11. Žalingi
vabzdžiai

Šis informacinis straipsnis išleistas
bendradarbiaujant Norvegijos kultūros
paveldo ir Valstybės antikvaro institucijoms.
Straipsnis įeina į Norvegijos kultūros paveldo
žinyną, skirtą medinių namų priežiūrai, ir į
Valstybės antikvaro institucijos informacinę
medžiagą apie kultūros paveldą. Šį darbą
ekonomiškai parėmė „American Express“
filantropų fondas.

Senuose pastatuose dažnai aptinkama vabzdžių pėdsakų. Pastatams paprastai ypač
kenkia naminiai skaptukai, naminiai ūsuočiai ir didžiosios skruzdės (camponotus).
Visi šių rūšių vabzdžiai gyvena sveikoje, puvinio nepaliestoje medienoje. Labai svarbu atskirti, ar vabzdžiai žalos padarė seniai, ar šie kenkėjai aktyvūs būtent šiuo metu.
Norvegijoje vabzdžių sukeliami pažeidimai vystosi gana lėtai. Paprastai prireikia daug
laiko kruopščiai ištirti padarytą žalą bei jos plėtimąsi ir tik tada atlikti galimą sanavimą.
Geriausia apsauga nuo kenkėjų – stengtis, kad pastatas nesudrėktų, jį gerai vėdinti ir
prižiūrėti namo išorę.

Žalos apibūdinimas ir priežastys
Pastatuose aptinkami trijų kategorijų vabzdžiai:
yy Medienos kenkėjai: vabzdžių lervos graužia medieną ir ja minta (naminis skaptukas, naminis ūsuotis, hadrobregmus pertinax, ernobilis mollis, violetinis skaptukas)
arba joje veisiasi (didžioji skruzdė (camponotus) ir kitos skruzdžių rūšys).
yy Maisto medžiagų arba tekstilės kenkėjai: lervos minta kitomis pastate esančiomis
medžiagomis, dažniausiai maisto medžiagomis arba tekstile (kandys, vabalai, erkės).
yy Laikini „svečiai“: vabzdžiai, kurie atsitiktinai patenka vidun per langus arba, pavyzdžiui, su malkomis. Šie paprastai neminta pastato viduje esančiu maistu ir yra nepavojingi. Jeigu tokie vabzdžiai (pavyzdžiui, paprastieji vėdarėliai, lūpakojai arba
auslindos) pastate išgyvena ilgesnį laiką, reiškia, kad toje vietovėje pernelyg aukštas
santykinis drėgnumas.
Kilus įtarimui, kad medienoje užsiveisė kenkėjų, ir prireikus įvertinti padarytą žalą
reikia atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus:
Skylutės šviežios medienos paviršiuje
Šviežios medienos paviršiuje esančios skylutės arba vabalų išgraužos rodo, kad
vabzdžiai šiuo metu yra aktyvūs. Pagal skylučių dydį galima nustatyti vabzdžių rūšį.
Dažniausiai pasitaikančios rūšys yra tokios: naminis skaptukas, naminis ūsuotis ir didžioji skruzdė (camponotus).

Aukštas santykinis drėgnumas
Konstrukcijų medieną, kurioje aukštas santykinis drėgnumas (pavyzdžiui, rūsiuose arba
žemuose rūseliuose), dažnai puola kenkėjai, pavyzdžiui, naminiai skaptukai. Ypač drėgnose vietose dažnai pasitaiko būdingų baltų „rutulėlių“, kurie kybo ant siūlelių nuo,
pavyzdžiui, rūsio lubų. Tai nepavojingi naminiai kampavoriai (rutulėliai yra jų kokonai,
t. y. jauniklių kamuolėliai), prisitaikę gyventi tokioje aplinkoje. Kamuolėliai rodo, kad
drėgnumą reikėtų gerokai sumažinti, pavyzdžiui, geriau vėdinant.

Išleista 1996 m. rugsėjo mėn.
Informacinį straipsnį parengė:
Johan Mattsonn, „Mycoteam AS“
Tel. 22 96 55 00

AMERICAN
EXPRESS

„AMERICAN EXPRESS“ FILANTROPŲ FONDAS


Naminis ūsuotis ir naminis skaptukas. Padidinti
vabalai ir jų lervos. Brūkšneliai reiškia normalų
jų dydį. Kairėje matyti skylutės, kurias vabzdžiai
palieka medienos paviršiuje.
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Nuotraukoje matyti naminio skaptuko palikti
pėdsakai. Vienspalvės išgraužos, iškritusios iš
išskridimo skylės. Šis vabalas labiausiai mėgsta
vėsias, labai drėgnas vietas, pavyzdžiui, rūsius,
palėpes ir kitas nešildomas pastato vietas.
„Mycoteam“ A.S. nuotrauka.

Puvinio pažeista mediena

Puvinio pažeistoje medienoje, t. y. dėl esamo puvinio, gali imti veistis Hadrobregmus
pertinax vabzdžiai.

Skylės (landos) ties žievės likučiais ant medienos
Išgraužos yra dvispalvės dėl to, kad pragraužta ir mediena, ir žievė. Tokia žala yra nepavojinga, nes ją padarė violetiniai ūsuočiai arba ernobilis mollis.

Perdžiūvusi stogo (sienų) mediena
Palei išorinį Oslo fjordą ir toliau palei pietinę pakrantę bei kitose vakarinių fjordų dalyse
iki pat pietinio Trondelago sienos saulės kaitinamose stogo bei sienų konstrukcijose
veisiasi naminiai ūsuočiai.

Prevencinės priemonės
Kontrolė
Senuose pastatuose labai dažnai aptinkama vabzdžių veiklos požymių. Pastato savininkui nepaprastai svarbu išsiaiškinti, ar vabzdžiai dabar gyvena medienoje ir ar vabzdžių padaryta žala nesusilpnins pastato konstrukcijų. Dėl to pamėginkite išsiaiškinti,
ar žalos apimtis didėja, t. y. įsitikinkite, ar padaryta žala yra nauja ar sena. Todėl reiktų
reguliariai tikrinti pastato konstrukcijas. Paprastai žalos apimties plėtimasis nustatomas
labai nesudėtingomis priemonėmis:
yy Bendrai užregistruokite, kokios medžiagos yra pažeistos. Užregistruokite žalos apimtį (plotą) ir gylį (pamatuokite peiliu arba yla). Pasirinkite kurią nors tipišką pažeistą
vietą ir ją toliau stebėkite.
yy Parinkite du vienodo dydžio plotus – pažeistą ir nepažeistą. Plotų dydis turi būti
ne mažesnis kaip 10 x 10 cm. Pasirinktą plotą apibrėžkite pieštuku arba apklijuokite lipnia juosta. Pasirenkamų plotų skaičius priklauso nuo žalos apimties, tačiau
pasistenkite pasirinkti ne per didelį pažeistą ir nepažeistą plotus. Suskaičiuokite ir
užsirašykite, kiek skylučių yra kiekviename pažymėtame plote. Skaičiuodami po
kiekviena skylute nubrėžkite brūkšnelį.
yy Vidutinis metinis plėtimasis atskirame plote apskaičiuojamas žalos apimtį bandomajame plote padalijus iš pastato amžiaus. Jeigu, pavyzdžiui, 140 metų senumo
pastato bandomajame paviršiuje aptinkate 70 skylučių, tai vidutiniškai atitinka 1
skylutės kas dvejus metus plėtimąsi.
yy Priklausomai nuo žalos dydžio bandomieji plotai kontroliuojami kas 1–5 metus.
Tokiu atveju tolesnė žalos plėtra skiriasi nuo jau anksčiau padarytos žalos ir ją galima lengvai užregistruoti. Tokiu būdu aiškiai matyti vabzdžių aktyvumas ir galima
numatyti tolesnę įvykių raidą. Tai itin svarbu siekiant įvertinti, kokių sanavimo priemonių reikėtų griebtis.
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Aukštu slėgiu impregnuotos medienos
naudojimas:
Aukštu slėgiu impregnuota mediena
naudojama tik tose vietose, kur ją būtina naudoti, t. y. atliekant remonto
darbus tose vietose, kur jokiais būdais
neįmanoma pašalinti puvinio arba
kenkėjų antpuolio priežasties. Aukštu
slėgiu impregnuota mediena iš esmės
prieštarauja senajai statybos tradicijai
ir nerekomenduojama dėl neigiamo
poveikio aplinkai. Aukštu slėgiu impregnuotoje medienoje yra ir sunkiųjų
metalų, o išmetama priskiriama prie
pavojingų atliekų.

Vabzdžių daroma žala Norvegijoje paprastai yra labai lėtas procesas ir itin retai nutinka taip, kad prieš griebiantis kokių nors drastiškų priemonių nėra laiko atlikti minėtą
kontrolę, net jeigu atskiros sanavimo firmos tvirtina priešingai.
Jeigu žalos plėtimasis nedidelis arba jis yra „priimtinas“, nėra jokio pagrindo griebtis
remonto darbų. Tačiau vėliau labai svarbu nuolat kontroliuoti pažeistas vietas. Jeigu
žala aiškiai plečiasi greitai, pirmiausia reikia pamėginti pakeisti fizines sąlygas. Jas pakeitus, reikia stebėti, koks yra tokių pakeitimų poveikis.
Suaktyvėjus vabzdžiams, gali tekti imtis drastiškų priemonių, pavyzdžiui, pakeisti
pažeistą medieną, ją stiprinti, naudoti kenkėjus naikinančias chemines priemones (aišku, jeigu jos priimtinos). Jeigu to padaryti neįmanoma, reikia imtis specifinių priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, kaitinimas.

Apsauga nuo drėgmės

Geriausias būdas užkirsti kelią daugeliui vabzdžių (išskyrus naminius ūsuočius) antpuolių – stengtis neleisti sudrėkti medienos konstrukcijoms. Tai ypač svarbu, kai medienoje
užsiveisia naminių skaptukų. Be to, gali tekti pakeisti puvinio sugadintą medieną, kad
nesidaugintų hadrobregmus pertinax.

Cheminės priemonės
Bendrai chemikalų naudoti nerekomenduojama, nes jais apdorota išorė apsaugoma
tik paviršutiniškai. Šiokia tokia apsauga nuo naujų pažeidimų įmanoma, tačiau šios
priemonės jokiais būdais nesustabdo įsisenėjusios vabzdžių veiklos. Visgi atskirais atvejais užpuolus, pavyzdžiui, naminiams ūsuočiams, konkrečiose poveikio vietose gali būti
aktualu panaudoti vabzdžius naikinančias priemones, ypač tais atvejais, kai vabzdžiai
apsigyveno ne dėl aukšto santykinio drėgnumo ar puvinio, bet ir dėl kitų priežasčių.
Kilus pakartotinio vabzdžių antpuolio pavojui, kaip alternatyvą būtų galima naudoti aukštu slėgiu impregnuotas medžiagas, bet tik tada, kai niekaip kitaip neįmanoma
pašalinti vabzdžių keliamo pavojaus priežasties.
DĖMESIO! Šios priemonės turi būti vertinamos, atsižvelgiant į pastato apsaugos
kriterijus ir tolesnių pažeidimų pavojų.

Vertinimas – remontas
Labai smarkiai skiriasi medienos kenkėjų galimybės padaryti žalos. Kad nereikėtų be
reikalo dirbti ir išleisti pinigų, labai svarbu prieš imantis sanavimo priemonių kruopščiai
įvertinti kenkėjų padarytą žalą. Pirmiausia išsamiai ištirkite žalos apimtį, tada jos apimtą
plotą ir gylį, fizines sąlygas (santykinį oro drėgnumą ir drėgmės kiekį medienoje).
Geriausias remontas yra fizinių veiksnių, dėl kurių kenkėjai veisiasi pastate, apribojimas. Tokie veiksniai gali būti santykinis oro drėgnumas, pratekantis vanduo ir pan. Itin
svarbu gerai vėdinti pastatą. Pažeistas medžiagas reikia keisti arba sustiprinti tik tada,
kai jos taip sugadintos, kad nebegali atlikti savo funkcijos. Norint patikrinti, ar vabzdžių
aktyvumas sustabdytas ar tęsiasi toliau, reikia reguliariai tikrinti pažeistą vietą. Jeigu
įtariate esant medienos kenkėjų, gerai įvertinti situaciją jums padės šie punktai:
yy Koks vabzdys padarė žalos?
yy Kokio dydžio plotas yra pažeistas? Ar yra paslėptų pažeistų vietų, kurias reikia atverti?
yy Ar laikančiosios konstrukcijos ir toliau silpnėja?
yy Ar galima pagerinti fizinius veiksnius (santykinį oro drėgnumą, temperatūrą)?
yy Kokiu greičiu didėja kenkėjų daroma žala lyginant su pastato amžiumi? Ar pažeidimas senas ir plečiasi labai lėtai, ar jis naujas ir plečiasi labai greitai?
yy Pažeidimus stebėkite porą metų. Ar jie ir toliau plečiasi?
yy Suplanuokite priemones, remdamiesi užregistruotais faktais.
yy Imkitės reikalingų priemonių, geriausiai žingsnis po žingsnio, ir stebėkite, ar jos
duoda reikiamą poveikį.
yy DĖMESIO! Stenkitės nenaudoti cheminių priemonių!
Norvegijoje puvinio ir vabzdžių
padarytos žalos remontas saugomuose pastatuose turi būti iš anksto
suderintas su savivaldybės paveldo
apsaugos atstovais.
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Kai užpuola skruzdės, galioja visai kitos priemonės, nei užpuolus naminiams skaptukams arba naminiams ūsuočiams:
yy Kokios rūšies skruzdės apniko medieną? Ar jų elgsena kuo nors ypatinga?
yy Kur jos veisiasi? Ar pastate yra vandens (puvinio) požymių? O gal jos veisiasi ne
pastato viduje?
yy Skruzdžių sanavimas turi vykti aptinkant jų veisimosi vietą ir fiziškai išnaikinant visas
skruzdes.
yy Gali būti naudojamos ir alternatyvios priemonės, t. y. netiesioginiai metodai. Tuomet padedamos „nuodų užkardos“ pastato išorėje aplinkui pastatą arba naudojamas užnuodytas masalas.
yy Išimties atveju atliekama didesnė nuodijimo operacija „akluoju būdu“, kai nuodai
dedami pastato konstrukcijose, tačiau šis sprendimas nerekomenduojamas kaip
tradicinis.
yy Vėliau reguliariai kas 1–5 metus atliekama kontrolė.

Identifikuotini ir analizuotini vabzdžiai siųstini šiuo adresu:
„Mycoteam AS“
Postboks 5 Blindern, 0313 Oslo
Tel. 22 96 55 00

Dažniausiai pasitaikančių vabzdžių identifikavimo lentelė
Išgraužos plotis mažesnis nei 3–4 mm
Požymiai ant žievės

VIOLETINIS ŪSUOTIS

TAIP
Išgraužos plotis didesnis nei 3–4 mm

ERNOBILIS MOLLIS

NE
1,5–2 mm skylutės

Skylutės medienos paviršiuje

TAIP

2–3 mm skylutės puvinio paveiktoje
medienoje
5–8 mm dydžio ovalios išskridimo
skylės

NE

NAMINIS SKAPTUKAS

HADROBREGMUS PERTINAX

NAMINIS ŪSUOTIS

Didžioji skruzdė (camponotus). Tarpusavyje susijęs plačių landų tinklas.
Paprastai šviežioje medienoje.
CAMPONOTUS

Yra skruzdžių

TAIP
Mažoji skruzdė (camponotus). Tarpusavyje susijęs siaurų landų tinklas.
Paprastai papuvusioje medienoje.

KITOS SKRUZDĖS

NE

ATSITIKTINIAI VABZDŽIAI
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