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ĮVADAS
Mūsų šalyje medienos apdirbimo pramonė turi senas tradicijas. Medienos daug
sunaudojama statybose. Iš medienos gaminami staliaus dirbiniai – langų ir durų blokai, obliuotos
tiesinės medienos detalės ir dirbiniai – grindinės lentos, apvadai, grindjuostės ir kt. Medieną,
palyginti su metalu ar akmeniu, lengva apdirbti, ji mažai sveria ir yra labai stipri, gražus paviršius,
nelabai praleidžia šilumą, yra atspari ardomajam rūgščių ir šarmų poveikiui. Ją galima tvirtai
suklijuoti ir lengvai apdailinti. Tačiau turi ir neigiamų savybių: keičiantis drėgnumui, perdžiūsta
arba brinksta, riečiasi ir pleišėja. Jos stiprumas, kietumas ir kitos mechaninės savybės yra
nevienodos ir blogėja drėkstant. Mediena dega, pūva, ją graužia vabzdžiai.
Šis mokymo(si) konspektas skirta staliaus specialybės mokiniams. Besimokantieji turi
išmanyti medienos savybes, rūšis, žaliavas ir medžiagas, naudojamas stalių darbams, gebėt saugiai
apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais įrankiais bei bendrosios paskirties medienos
apdirbimo staklėmis, turėti braižybos pagrindus.
Pateiktos užduotys ir klausimai padės geriau įtvirtinti teorijos pagrindus, įgytas žinias ir
gebėjimus pritaikyti praktikoje.
Šios mokymo(si) priemonės tikslas – gaminti vienvėrius medinius langus
Uždaviniai






Įsisavins langų blokų gamybai naudojamas medžiagas.
Paaiškins langų konstrukcinius elementus ir jų surinkimo vienetus.
Įsisavins langų blokų gamybos technologinius procesus.
Parinks tinkamą langų furnitūra, pagal varčios varstymo pobūdį ir kryptį.
Gebės parinkti stiklo paketus.
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1. LANGŲ BLOKAI
1.1 LANGŲ GRUPAVIMAS
Kalbant apie langų grupavimą pirmiausia reikėtų paminėti, kad langas nėra tik priemonė šviesai
patekti į patalpas. Langas - ir neatskiriama pastato dalis, architektūrinis objektas. Dėl šios
priežasties langai yra tam tikras meninis elementas, puošiantis pastatą savo forma, spalva ar
kitokiais elementais. Todėl langus pirmiausia suskirstysime pagal meninius stilius.
Kiekvienas šis laikotarpis turi jam būdingų bruožų ir elementų. Šių laikų langai nepasižymi
meninėmis savybėmis. Daugiau dėmesio skiriama funkcionalumui (kad būtų patogus, paprastai
naudojamas ir pan.) bei techninių savybių gerinimui (ilgaamžiškumui, garso bei šilumos
nelaidumui).
Aptarsime pagrindines medžiagas, iš kurių gaminami langai. Pagal tai langus galime
suskirstyti į keturias dideles grupes (1 pav.).

1 pav. Įvairių medžiagų langai: a - mediniai, b - mediniai su aliuminio fasadu,
c - plastikiniai, d – aliumininiai.
Kokį langą geriau pasirinkti? Į šį klausimą vienprasmio atsakymo nėra. Kiekvienas gaminys
randa savo šeimininką. O pastarasis produktą renkasi pagal kainą, kokybę, ilgaamžiškumą,
funkcionalumą ir kitokias savybes. Apie skirtingų medžiagų langus trumpai galima pasakyti tiek.
Mediniai langai yra ekologiškiausi, sukuria gerą mikroklimatą, tačiau sunkiau juos prižiūrėti (kas
5-10 metų reikia perdažyti). Be to, jie vieni brangesnių. Aliumininiai pasižymi puikiomis
techninėmis savybėmis, yra ilgaamžiai, juos paprasta prižiūrėti, tačiau ne tokie ekologiški,
palyginti su mediniais. Mediniai su aliumininiu fasadu - alternatyva tarp medinio ir aliumininio
lango. Jie, žinoma, brangūs, tačiau ekologiški, pasižymi geromis techninėmis savybėmis ir paprasta
priežiūra. Plastikiniai langai vieni pigesnių, tačiau mažiausiai ekologiški, palyginti su mediniais ar
aliumininiais, ir ne tokie ilgaamžiai (pagal kai kurias rekomendacijas, reikia keisti kas 10-15 metų).
Dabartinė langų furnitūros įvairovė leidžia langus varstyti įvairiomis kryptimis. Išorinę
langų blokų formą nulemia angų formos. Jos nurodomos projektuojant pastatą, o forma priklauso
nuo atskirų pastato elementų. Pavyzdžiui, jeigu namo stogas dvišlaitis, lango anga gali būti
trikampio formos (2d pav.) arba su nusklembtais kampais (2b, c pav.). Pagal išorinę formą langus
skirstome į šešias pagrindines grupes.

2 pav. Langų formos: a - stačiakampis (gali būti ir kvadratas), b - stačiakampis su vienu
nusklembtu kampu, c - stačiakampis su dviem nusklembtais kampais, d - trikampis, e – arkinis,
f- apskritas.
Žinoma, tai tik pagrindinės langų formos; jų gali būti ir kitokių, tai priklauso nuo pastatą
projektuojančio architekto užmojų ir fantazijos. Pavyzdžiui, arkiniai ir apskriti langai pastato
fasadą puošia, o trikampiai ir stačiakampiai nusklembtais kampais daugiau atsiranda dėl
konstrukcinių pastato elementų formos. Labiausiai paplitę stačiakampiai.
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1.2. LANGŲ KONSTRUKCIJOS
Langų gamyboje atsiradę stiklo paketai ir klijuotiniai tašai jų konstrukciją pakeitė iš esmės.
Iki tol, norint gauti geresnes šilumines lango savybes, buvo gaminamos sudvejintos arba sutrejintos
langų varčios. Kiekvienoje varčios dalyje būdavo po vieną stiklą. Norint juos išvalyti iš vidinės
pusės reikėdavo atsukti varžtus ir varčią išskirti, tad šis darbas būdavo nelengvas. Tokie langai iki
šių dienų yra daugelyje daugiabučių namų ir visuomeniniuose pastatuose. Dabar šie langai sparčiai
keičiami į naujos konstrukcijos europinio standarto langų blokus. Tai daroma daugiausia dėl
šiluminių, akustinių ir kitokių savybių.
Daug patogesni už sudvejintos konstrukcijos langų blokus yra langai su dvigubosiomis
varčiomis, kurių dažniausiai viena atsiveria į lauką, kita į vidų. Langų blokais su viengubąja varčia
apie 1990-1995 metus, neretai buvo stiklinami balkonai. Šio tipo langus dabar sparčiai keičia
aliumininės, plastikinės arba berėmės konstrukcijos. Langai su dvigubąja varčia šias laikais dažniau
montuojami kaimo sodybų namuose. Tokius langų blokus gamina pavieniai meistrai, bet didesnės
individualios įmonės ir fabrikai - jų negamina.

3 pav. Varčių išdėstymas langų blokuose a - sudvejinta varčia, b - blokas su dviguba varčia,
c - sutrejinta varčia.
Todėl šioje dalyje išsamiau nagrinėsime europinio standarto lango bloko konstrukciją ir tai,
kaip jie gaminami.
Paprasčiausias lango blokas būna sudarytas iš dviejų surinkimo vienetų: staktos ir varčios.
Tačiau lango blokai gali turėti įvairių papildomų elementų ir būti sudaryti iš daugiau negu dviejų
surinkimo vienetų.

4 pav. Langų blokų konstrukcijos a - vienvėrio lango blokas su stiklo skirtukais. Sudarytas iš dviejų
surinkimo vienetų - staktos ir varčios; pastaroji suskirstyta atskirais konstrukciniais elementais skiriamosiomis juostelėmis, b - vienvėrio lango blokas su orlaide. Sudarytas iš trijų surinkimo
vienetų - staktos, varčios ir orlaidės, c - vienvėrio lango blokas su viršlangiu. Sudarytas iš trijų
surinkimo vienetų - staktos, varčios ir viršlangio, d - dvivėrio lango blokas su viršlangiu. Sudarytas
iš keturių surinkimo vienetų - staktos, kairiosios varčios, dešiniosios varčios ir viršulangio.
1.3. KONSTRUKCINIŲ LANGO BLOKO ELEMENTŲ IR SURINKIMO VIENETŲ
PAVADINIMAI

5 pav. Konstrukciniai lango bloko elementai
1 - viršutinė staktos detalė, 2 - viršutinė viršlangio varčios detalė,
3 - viršlangio varčia, 4 - skersinė staktos detalė, 5 - šoninė varčios
detalė, 6 - skiriamoji stiklo detalė (skirtukas), 7 - lango varčia,
8 - šoninė staktos detalė, 9 - apatinė varčios detalė, 10 - apatinė
staktos detalė, 11 - stačioji staktos detalė .
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Kaip jau žinote, konstrukcinių lango bloko elementų, surinkimo vienetų ir formų gali būti
įvairiausių. Dėl to konstrukcinių elementų pavadinimai pateikiami tik pagrindiniai, bet jais
remiantis galima sudaryti ir kitų elementų pavadinimus. Pavyzdžiui, 6 pažymėti stiklo skirtukai gali
būti ir varčios skirtukai. Esminis šių konstrukcinių elementų skirtumas yra tas, kad stiklo skirtukai
lango varčią suskirsto tik vizualiai (stiklas varčioje vientisas), o skiriamieji varčios tašeliai ją
sukirsto iš tikrųjų (stiklai varčioje iš atskirų dalių). Šonines staktos ir varčios detales galime
suskirstyti į dešiniąsias ir kairiąsias ir t.t.
Kai kurie iš čia minimų terminų buvo sukurti pirmą kartą, nes specializuoto langų terminų
žodynėlio arba standarto kol kas nėra. Dėl šios priežasties ateityje kai kurie terminai gali keistis, kiti
galutiniai įsitvirtinti šnekamojoje ir techninėje kalboje.
1.4. PAGRINDINIAI EUROPINIO STANDARTO LANGO BLOKO PJŪVIAI

6 pav. Europinio standarto lango pjūviai
Čia pateikti tik pagrindiniai europinio standarto lango bloko pjūviai. A-A pjūvis parodo
dviejų varčių suvėrimą tarpusavyje be stačiosios staktos detalės, o A-A (1) pjūvis - suvėrimą su
stačiąja staktos detale.
Nelygu lango konstrukcija ir joje esamų elementų įvairovė bei funkcinės furnitūros
variantai, pjūviai gali keistis iš pagrindų. Smulkiau langų profiliai koreguojami, atsižvelgiant į
įrankius, kuriais langas buvo gaminamas (daugiausia frezomis). Šiuo metu įrankių gamintojų yra
labai daug ir kiekvienas jų pateikia naujovių, tačiau pagrindinės lango profilių išdrožos lieka
panašios.
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7 pav lango staktos sandara
1 – apatinė staktos detalė,
2 - viršutinė staktos detalė,
3 - šoninė kairioji staktos detalė
4 – šoninė dešinioji staktos detalė,

8 pav. Lango varčios
sandara
1 - apatinė varčios detalė,
2 – viršutinė varčios detalė,
3 – šoninė kairioji varčios
4 – šoninė dešinioji varčios
detalė

Įvairiose valstybėse langų profiliai ir konstrukcijos skiriasi gerokai. Pavyzdžiui, Didžiojoje
Britanijoje dauguma gaminamų langų stumdomi į viršų ir žemyn, taip pat tokius langus turi ir dalis
Amerikos gyventojų. Skandinavų šalys dėl atšiauraus klimato deda langų blokus su dvigubu rėmu.
Kiti europiečiai, tarp jų ir lietuviai, daugiausia stato europinio standarto langų blokus.
Kiekviena šalis langų blokus prisitaiko prie savo klimatinių sąlygų, tradicijų ir poreikių.
Žinoma, pasaulyje yra daug daugiau langų profilių, tačiau stalius, įvaldęs pagrindinius langų
gamybos principus, gebės pagaminti bet kokio profilio langų blokus. Todėl toliau išsamiai
nagrinėsime Lietuvoje dažniausiai gaminamą europinio standarto lango bloką.
Mediniai langai Euro 68 (9 pav.)
Mediniai langai Euro 68 yra populiariausi
68 milimetrų pločio medinių langų rinkoje. Šie langai
puikiai tiks tiek daugiabučiams, tiek individualiems
namams. Į šiuos medinius langus montuojami vienos
kameros, dviejų stiklų stiklo paketai. Reikia pripažinti, kad
vienos kameros langai šiandien jau nėra populiariausiųjų
sąraše, todėl neretai Euro 68 medinius langus jau nurungia
naujesni rinkoje pasirodę mediniai langai. Šie langai gali
būti iš ąžuolo, pušies arba maumedžio.
Gaminiams naudojamas trijų sluoksnių klijuotas dygiuotas
arba klijuotas nedygiuotas medienos tašas.
9 pav. Mediniai langai Euro 68
Mediniai langai Euro 78 (10 pav.)
Euro 78 medinių langų profilis naudojamas ir didelių konstrukcijų langams pagaminti.
Palyginti su pigesniu variantu – Euro 68 langais – tai 78 milimetrų pločio net 25 proc. šiltesni,
kadangi yra galimybė sumontuoti 40 milimetrų pločio trigubą stiklo paketą. Būtent šis aspektas
lemia, kad šiandien Euro 78 mediniai langai yra
populiaresni už Euro 68.
Pateikiame esminius Euro 78 privalumus:
 ženkliai mažesni šilumos nuostoliai;
 labai geros garso izoliavimo savybės;
 langai tvirti ir ilgaamžiai;
 sandarumas;
 saugumas;
 aukštas šviesos pralaidumas;
 šiuolaikiškas dizainas;
 patraukli kaina.
Gaminiams naudojamas keturių sluoksnių klijuotas
dygiuotas arba klijuotas nedygiuotas medienos tašas.
10 pav. Mediniai langai Euro 78
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Mediniai langai Euro 92
Tvirtas Euro 92 medinių langų profilis
naudojamas ir labai didelių konstrukcijų langams
pagaminti. Palyginti su pigesniu variantu – Euro 68
langais – tai 92 milimetrų pločio yra net trečdaliu
šiltesni, kadangi gali būti komplektuojami su 54
milimetrų storio trigubu stiklo paketu.
Esminiai Euro 92 medinių langų privalumai:
 šilumos taupymas;
 puiki šilumos izoliacija;
 puiki garso izoliacija;
 langai tvirti ir ilgaamžiai;
 sandarumas;
 saugumas;
 aukštas šviesos pralaidumas;
 šiuolaikiškas dizainas.
11 pav. Mediniai langai Euro 92
Euro 92 mediniai langai atitinka visus „pasyvių“ namų statybai keliamus reikalavimus, todėl
yra idealus pasirinkimas ir šio tipo namams.
Gaminiams naudojamas keturių sluoksnių klijuotas dygiuotas arba klijuotas nedygiuotas medienos
tašas.
Klijuotos medienos gamybos technologija užtikrina medinių langų apsaugą nuo
deformacijos ir sumažina vidinę rėmo įtampą nuo drėgmės ir temperatūros pokyčių. Dygiuoto tašo
gamybos technologija leidžia išrinkti geriausios kokybės medienos gabaliukus ir ženkliai sumažinti
kainą, lyginant su mediniais langais iš ištisinio tašo.
Į lauko pusę varstomi mediniai langai. Skandinaviški langai (12 pav.)
Į išorę varstomi arba skandinaviško tipo langai,
gaminami pasitelkus ilgaamžę skandinavų patirtį ir
technologijas medinių langų gamyboje, pritaikius
analogišką profilį. Šio tipo langai varstomi į išorę, jie
puikiai tinka gyvenamajam namui, sodybai,
vasarnamiui. Skandinaviško tipo mediniai langai
populiariausi Skandinavijos šalyse, tokiose kaip
Danija, Švedija, Islandija, o ypač populiarūs
Norvegijoje. Skandinaviški langai – tai laiko bei
atšiaurių sąlygų patikrintas gaminys, kuriame
atsispindi ilgametės tradicijos, laiko patikrintos
technologijos bei nusistovėjusios tendencijos.
Kalbant apie technines savybes – tai lango rėmo storis
118mm, varčios storis 68mm, 78 mm, 98 mm. Stiklo
paketai – dviejų arba trijų stiklų. Skandinaviško tipo
langai taip pat gali būti kaustomi aliuminiu.
12 pav. Į lauko pusę varstomi mediniai langai.
Į lauko pusę atsidarančio lango privalumai yra tie, kad per stiprų vėjo ar lietaus spaudimą į
lango paviršių, varčia stipriau prisispaudžia prie rėmo. Mediniai langai su atidarymu į lauką taip pat
padeda taupyti erdvę patalpoje, kadangi nereikalauja papildomos vietos varčios atidarymui. Tai
ypač patogu mažose patalpose,
Langų varstymai ir priedai. Persiverčiantis 180° arba „Top Swing“ - varstymo tipas, kai
langą stumiant iš apačios į viršų galima pilnai perversti. Išorinis stiklas atsiduria patalpos viduje –
tai ypač patogu norint nuvalyti langą. Langą patogiai atidarysite ir uždarysite naudodami rankeną
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rėmo apatinėje dalyje.
Prašliaužiantis 90° arba „Top Sliding“ - šis varstymo tipas ypač populiarus, kai langai
nuvalymo atžvilgiu yra lengvai prieinami iš fasado pusės, tačiau itin aktualus patalpų vėdinimas. Šis
varstymo būdas užtikrina maksimalų oro pritekėjima į patalpą. Šio tipo langai taip pat
komplektuojami su rankenomis arba uždarymo kilpomis.
Persukamas 180° langas arba „Side swing“ - tai dar vienas iš moderniųjų varstymo tipų,
puikiai išsprendžiantis langų valymo problemą. Itin populiarus daugiaaukščiuose namuose. Šio tipo
langai dedami ten, kur dėl viršijamų dydžio normų nėra galimybės įdėti perverčiamo lango.
Į šoną paršliaužiantis 90° arba „Side sliding“- tai dar vienas iš moderniųjų varstymo tipų
puikiai išsprendžiantis langų valymo problemą. Itin populiarus daugiaaukščiuose namuose. Šio tipo
langai dedami ten kur dėl viršijamų dydžio normų nėra galimybės įdėti perverčiamo lango.
Šoninio atidarymo arba „Side opening“ tai tradicinis į šoną varstomas langas, kuris gali būti
komplektuojamas tiek su uždarymo kilputėmis tiek ir su rankenomis. Pagal kliento poreikius gali
būti kaustomas galvanizuotais, baltos spalvos arba net dekoratyviniais vyriais.
Į viršų pakeliamas arba „Top hung“ - tai paprastas iš apačios į viršų pakeliamas langas, kuris
gali būti tiekiamas su „senovinėmis“ uždarymo kilputėmis arba rankenomis.
Nevarstomas arba „Fix window“ tai langas su fiksuota – nedarinėjama varčia arba tik su
stiklo paketu staktoje. Šie langai montuojami patalpose, kur vienoje patalpoje yra daugiau nei du
langai, naudojami kaip vitrininiai langai, gali būti priderinami prie šalia stovinčių langų ar durų.
Plastikiniai langai (13 pav.)
Plastikinio lango pagrindas – tai PVC rėmas.
Plastikinių langų profiliai susideda iš pertvarų, kurias
sudaro oro kameros. Būtent oro kameros ir užtikrina
šilumos bei garso izoliaciją. Skirtingi plastikiniai langai
susideda iš skirtingo kiekio kamerų, nuo 2 iki 12 oro
kamerų. Tam, kad plastikinių langų profiliai būtų stipresni,
jie yra papildomai armuoti. Plastikinio lango varčia – tai
atsidaroma dalis, tvirtinama prie rėmo. Ji susidaro iš
plastikinio profilio su tarpine, stiklo paketo, stiklo juostos
su guminėmis tarpinėmis ir furnitūros. Šiuose languose
montuojamos trys nepriklausomos sandarinimo tarpinės,
galima sumontuoti 24-48 mm storio stiklo paketus. Šių
komponentų derinys suteikia patikimą apsaugą nuo
triukšmo bei turi ypač geras termoizoliacines savybes
(lango šilumos laidumo koeficientas - 0,6 m²K). Rėmo
išorinė kamera papildomai apšiltinta įdėklu iš polistireno.
13 pav. Plastikiniai langai
Aliuminio langai (14 pav.)
Aliuminis yra viduriukas kainos atžvilgiu tarp
plastikinių ir medinių langų. Daugelis gali pamanyti, kad
aliuminio langai yra šalti, tačiau dabartiniai rėmų profiliai su
poliuretano užpildais prilygsta mediniams langams. Taip pat
jie puikiai laiko apkrovas, todėl galima įgyvendinti
sudėtingesnius architektūrinius sprendimus. Ilgaamžiai.
Nekinta kaina dažant standartinėmis RAL spalvomis net ir
skirtingas puses. Aliuminis langai gali turėti paslėptos
varčios sistemą. Ši sistema suteikia galimybę fasade turėti
vienodai atrodančius varstomus ir nevarstomus langus nesimato varstomosios dalies rėmo.

14 pav. Aliuminio langai
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1.5. EUROPINIO STANDARTO LANGO BLOKO GAMINIMAS
Medis – ne tik ekologiškai švari, natūrali ir kvėpuojanti medžiaga, ji taip pat efektyviai
palaiko komfortišką mikroklimatą patalpoje. Medis – medžiaga, iš kurios galima pagaminti aukštos
kokybės, ekologiškus, tvirtus, o specialaus apdirbimo ir komplektacijos dėka vandeniui
nepralaidžius ir nepūvančius gaminius. Šiai dienai medinių langų gamybai naudojamos naujos
technologijos ir sudėtingas gamybos ciklas. Langų rėmų gamybai naudojami trisluoksniai klijuoti
tašai iš aukštos kokybės medienos.
Dažniausiai medinių langų gamybai naudojama pušies mediena. Rečiau yra naudojama
maumedžio, ąžuolo, meranti (raudonmedžio) mediena. Pušiniai langai turi visus medinio lango
privalumus, ir tuo pačiu yra patys pigiausi lyginant su langų iš kitos medienos kainomis. Pušies
medienos ruošiniai yra minkščiausi, dėl to juos lengviausia apdirbti. Taipogi pušies mediena gerai
įgeria apsauginius impregnantus, kas suteikia gaminiams geriausią apsaugą nuo išorės poveikio.
Sibirinis maumedis labiau atsparus pūvimui ir temperatūro pokyčiams. Maumedžio mediena
kietesnė ir yra sunkiau apdirbama, todėl langų kaina iš tokios medienos yra aukštesnė. Ąžuolo
mediena yra labai kieta, todėl tai apsunkina gamybos procesą ir didina lango kainą, bet gaminiai iš
ąžuolo medienos pasižymi tvirtumu, nepakartojamu estetiniu grožiu ir yra priskiriami prie elitinių.
Ąžuoliniai langai idealiai tinka mūsų kaprizingam klimatui, nes ši mediena beveik neįgeria
drėgmės ir labai atspari šalčiui. Galima drąsiai sakyti, kad ąžuolinių langų kaina nėra tokia aukšta,
kokia aukšta yra jų kokybė.
Pagrindinis ir svarbiausias kiekvieno medinio lango elementas – trisluoksnis, arba
ketursluoksis klijuotas tašas. Klijuotos medienos tašas pasižymi ilgaamžiškumu, patikimumu ir
atsparumu deformacijoms. Medienos ruošiniai tašo gamybai turi būti 8± 2 procentai drėgnumo,
gaminami pašalinant šakas, kitus natūralius medienos defektus (sakų maišelius) ir suklijuojant juos į
vieną ištisą lentą. Tokios iš atskirų medienos gabaliukų suklijuotos lentos naudojamos tašo
gamybai. Klijuojant tris lentas į tašą, jos sudedamos parenkant medžio struktūrą taip, kad rievių
kryptis būtų skirtinga. Tokia klijavimo technologija garantuoja tašui stabilumą ir neleidžia
deformuotis. Tašo suklijavimui naudojami specialūs drėgmei atsparūs klijai, kurie suteikia
papildomą apsaugą medienai nuo gamtos poveikio.
Sparčiai tobulėjant medienos apdirbimo technologijoms ir skverbiantis informacinėms
technologijoms, technologinį medienos gaminių procesą galima labai sutrumpinti. Tai pasakytina ir
apie langų gamybą. Taigi langų gaminimo technologiją galime suskirstyti į 10 dalių.
1. Priimami užsakymai ir užpildomi techniniai dokumentai. Užsakymus priima
vadybininkai, o techninius dokumentus (specifikacijas, brėžinius ir pan.) sudaro technologai,
konstruktoriai. Tai dažniausiai atliekama kompiuteriu specializuotomis programomis.
2. Ruošiniai supjaunami skersai pagal pateiktą specifikaciją. Tai atliekama paprasčiausiomis
skersinio pjovimo staklėmis. Ruošiniai pjaunami su 10-20 mm užlaida.
3. Ruošiniai obliuojami iki reikiamo storio ir pločio. Obliuojant staktos ruošinius kartu
išpjaunama ir stiklajuostė.
4. Ruošiniai frezuojami skersai (dygiuojami).
5. Ruošiniai frezuojami išilgai ir profiliuojami. Tai atliekama tuo pačiu įrenginiu -langų
apdirbimo centru. Apie jo veikimo principus plačiau sužinosite skyriuje „Langų apdirbimo centro
funkcijos".
6. Gręžiamos skylės ir sudedami apvalieji dygiai. Taikoma skersinėms ir statinėms staktos
detalėms, taip pat skiriamosioms varčios detalėms.
7. Prieš surenkant dygiai ir kilpos tepama klijais. Suspausti rėmai prese laikomi 3-5 min.
(kol tepamas kitas rėmas). Visiškai klijai sustingsta rėmus išėmus iš preso ir tvarkingai sudėjus į
specialius vežimus. Tik išimtus iš preso (papildomai nepalaikius) rėmus apdirbti griežtai
draudžiama!!!
8. Rėmai pirmiausia mirkomi (impregnuojami) specialiose voniose, kad nepūtų, tada
apdailinami purškiant.
9. Pirmiausia sudedami varstymo, užrakto ir kiti mechanizmai, tarpikliai, nuolajos ir pan.,
nes paketas yra gana sunkus, tada įdedamas stiklas, prikalamos stiklajuostės ir užtepama
sandarinimo medžiaga (silikonas), nes stiklo paketas yra gana sunkus.
10. Pagaminti langų blokai atvežami ir montuojami.
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1.6. LANGŲ BLOKŲ FURNITŪROS MONTAVIMAS
Mechaniškai apdorojus ir padarius apdailą, langų blokai montuojami - dedami funkcinės
furnitūros elementai (vyriai, užraktai, fiksuokliai ir pan.). Kaip jau žinome iš ankstesnių skyrelių,
šiandien Lietuvoje labiausiai paplitę europinio standarto langų blokai, todėl ir čia aptarsime šių
blokų montavimo principus.
Kadangi dabartiniai langai turi labai daug varstymo galimybių, funkcinė jų furnitūra yra
labai plataus asortimento bei sudėtingų konstrukcijų. Pateikiame detaliąją langų varstymo
mechanizmo schemą (10 pav.). Šis mechanizmas leidžia lango varčią atverti dešiniąja arba kairiąja
kryptimi bei atversti. Mechanizmas susideda net iš 19 elementų. Visi jie prie lango varčios ir staktos
prisukami medsraigčiais akumuliatoriniais, elektriniais arba pneumatiniais (oriniais) suktuvais.
Masinėje, arba serijinėje, gamyboje labiau paplitę pneumatiniai suktuvai, nes jie lengvesni ir galima
naudoti pigesnę suspaustojo oro energiją.
Kai įstatyti dviejų varstymo padėčių langų blokai, svarbu žinoti atvėrimo rankenos padėčių
reikšmes 15 pav. Jei bandysime lango varčią atverti arba atversti pasukę rankeną netinkama
padėtimi, galime sulaužyti varstymo mechanizmą.

15 pav. Rankenos padėčių reikšmės
1 - į viršų - varčios atvertimas vėdinti,
2 - skersai - visiškas varčios atvėrimas.
3 - į apačią - varčia uždaryta ir užtvirtinta.

Lango bloko varstymo mechanizmai parenkami pagal:
 lango varčios matmenis (plotį ir aukštį),
 lango bloko formą (stačiakampiai, arkiniai ir pan.),
 varstymo pobūdį (atveriamieji, atverčiamieji, stumdomieji),
 varstymo kryptį (kairiniai, dešininiai ir pan.).
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16 pav. Lango varčios varstymo mechanizmas (atveriamas į dešinę, atverčiamas į apačią).
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1.7. LANGŲ BLOKŲ STIKLINIMAS
Langų blokų stiklinimas - labai svarbus ir atsakingas darbas. Netinkamai įstiklinta lango
varčia bus nesandari, leis šaltį, vėją ir vandenį. Dėl į varčios vidų patekusios drėgmės ji pradės
deformuotis ir pūti. Taigi labai svarbu parinkti tinkamas stiklinimo medžiagas ir technologiją.
Šiuo metu langų blokai dažniausiai stiklinami stiklo paketais.
Stiklo paketas (17 pav.) yra viena iš pagrindinių bet kurio lango - plastikinio, medinio ar
aliuminio sudėtinių dalių. Pastatų stiklinimui keliami itin aukšti reikalavimai, tad stiklo paketai
privalo atlikti ne vieną svarbią funkciją: apsaugoti nuo aplinkos poveikio, užtikrinti garso ir šilumos
izoliaciją, kontroliuoti saulės spindulių patekimą į patalpą, be to – būti saugūs ir dekoratyvūs.
Siekiant optimaliausio rezultato, kiekvienu atveju svarbu tinkamai pasirinkti, kur ir kokį stiklą
naudoti. Į kokius parametrus, renkantis stiklo paketus, privalu atkreipti dėmesį?
Stiklų arba paketo kamerų skaičius. Lango konstrukte esančią stiklinę dalį sudaro paketai iš 2, 3
arba 4 stiklų.

17 pav. Stiklo paketai
Langai, kuriuose montuojami paketai su 2 stiklais, vadinami dvistikliais arba
vienkameriniais;
Langai, kuriuose montuojami paketai su 3 stiklais, vadinami tristikliais arba dvikameriniais;
Langai, kuriuose montuojami paketai su 4 stiklais, vadinami keturstikliais arba
trikameriniais.
Vienkamerinį stiklo paketą sudaro dveji stiklo lakštai, sujungiami aliuminio arba plastiko
rėmeliu. Paprasčiausias ir pigiausias variantas – dviejų skaidrių stiklų paketas be selektyvinės
dangos. Tačiau būtina žinoti, kad norint sutaupyti įsigyjant langus be selektyvinės dangos, teks
mokėti žymiai didesnes sąskaitas už patalpų šildymą, kadangi šiuo atveju lango termoizoliacinės
savybės suprastėja net 2,5 karto. Verta pastebėti, kad šiuo metu sudėtinga būtų rasti langų
gamintoją, kuris savo langus komplektuotų su stiklo paketais be selektyvinės dangos. Selektyvinis
stiklas tapo industrijos standartu. Dvejų stiklo plokščių paketas tinkamas montuoti
daugiabučiuose namuose, kurių patalpos pastoviai ir tolygiai šildomos, o už lango nėra
triukšmingos aplinkos. Pagrindiniai vienkamerinio lango privalumai yra ypač didelis laidumas
šviesai, siekiantis net iki 79 procentų, taip užtikrinamas puikus natūralus patalpų apšvietimas.
Dvikameriniai stiklo paketai yra sudaryti iš trijų stiklų, kurie tarpusavyje sujungti
aliuminiais arba plastikiniais rėmeliais bei turi dvi izoliuotas kameras. Jos gali būti užpildytos
inertinėmis dujomis, taip net keletu kartų pagerinant lango šilumos izoliacines savybes. Aktualu ir
tai, kad dvikameriniuose languose ženkliai sumažinama langų rasojimo galimybė, net ir naudojant
aliuminius rėmelius. Nors stiklo paketas, sudarytas iš didesnio stiklų skaičiaus, automatiškai turėtų
reikšti ir geresnę garso izoliaciją, tai ne visada yra tiesa. Dvikameriniame stiklo pakete gali padidėti
rezonansas, susidarantis dėl uždaroje kameroje esančio oro ir žemų garsų sąveikos. Siekiant išvengti
rezonanso galimybės, derėtų rinktis tarpus tarp stiklų, kurie būtų ne mažesni nei 10 mm.
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Selektyvinis stiklas – tai plonu, plika akimi beveik nematomu metalų ir metalų oksidu
sluoksniu padengtas stiklas, kuris pasižymi itin geromis termoizoliacinėmis savybėmis. Metalų
oksidų danga nėra atspari tiesioginiam atmosferos poveikiui, tad selektyvinis stiklas visuomet turi
būti dedamas į vidinę lango konstrukcijos dalį. Oksidų plėvelė kaip nuo reflektoriaus atspindi nuo
40 iki 70 procentų šilumos ir grąžina ją atgal į patalpą. Dar geresnėmis šilumos charakteristikomis
pasižymi selektyvinio stiklo paketai, užpildyti argono dujomis. Jie ne tik yra net 20 procentų
šiltesni, taip pat tokio pobūdžio langai apsaugo patalpas nuo išblukimo, kadangi stiklai sulaiko net
du trečdalius kenksmingų ultravioletinių spindulių.
Lango stiklo šilumos laidumo koeficientas
Lango stiklo Ug- vertė priklauso nuo dujų tipo, kuriomis užpildyti tarpai tarp stiklo paketų.
Tipinės termiškai izoliuotų langų U-vertės yra:
 Dvigubo stiklo 24 mm langai su argono dujų užpildu: 1,1 W/m2K
 Trigubo stiklo 36 mm langai su argono dujų užpildu: 0,7 W/m2K
 Trigubo stiklo 44 mm langai su argono dujų užpildu: 0,6 W/m2K
 Trigubo stiklo 36 mm langai su kriptono dujų užpildu: 0,5 W/m2K
Tarpeliai tarp stiklų. 6, 8 ir net 10 mm tarpeliai neužtikrina geros šilumos izoliacijos, taip pat
nepakankamai slopina ir aplinkos triukšmą. Specialistai rekomenduoja rinktis stiklo paketus, tarpai
tarp kurių būtų bent 14 mm.
Rėmelio tarp stiklų medžiaga. Rėmeliai tarp stiklo plokščių gali būti pagaminti iš
aliuminio, nerūdijančio plieno arba plastiko. Patikimesnis variantas yra plastikiniai rėmeliai, ypač –
naujos kartos termorėmeliai – kurie sumažina terminį tiltą ant stiklo krašto bei padeda išvengti
langų rasojimo ir taip sumažina pelėsio atsiradimo riziką. Išsprendus kondensato rinkimosi
problemą gerokai pailgėja langų eksploatavimo laikotarpis.
Garso izoliacijos gerinimas. Garso izoliavimo indeksas, žymimas Rw, parodo, kaip skiriasi
garso intensyvumas skirtinguose izoliuojamo objekto, šiuo atveju – lango, pusėse. Garso banga,
atsitrenkdama į langą, sukelia vibraciją, dėl kurios triukšmas ir patenka į pastato vidų. Kokia
triukšmo dalis patenka į vidų, priklauso nuo lango garso izoliavimo savybių. Norint išsirinkti stiklo
paketus, pasižyminčius geriausia garso izoliacijos charakteristika, būtina atkreipti dėmesį į garso,
kurio norima išvengti, pobūdį. Šiuo atveju garso izoliavimo indeksas Rw yra papildomas Ctr ir C
skaičiavimais. Ctr naudojamas, kai triukšmo šaltinis yra daug žemo dažnio garsų, pavyzdžiui,
gatvės triukšmas. Indeksas C pasitelkiamas, kai aplinkoje nėra daug žemo dažnio garsų. Siekiant
geros garso izoliacijos būtina atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius:
 stiklo masę (kuo stiklas storesnis, tuo jis mažiau laidus garsui);
 stiklų konfigūracija pakete turėtų būti asimetrinė (naudojami ne vienodo storio stiklai);
 plotis tarp stiklų turėtų būti kuo didesnis;
 taip pat rekomenduojama naudoti specialius, pavyzdžiui, plėvele laminuotus stiklus.
Vadinasi, jei pageidaujate itin geros garso izoliacijos, derėtų rinktis stiklo paketus su kuo storesniais
stiklais (6, 8 ar 10 mm), atstumas tarp jų turėtų būti 16-20 mm, o siekiant tobuliausio efekto – bent
vienas stiklas turėtų būti padengtas garsą izoliuojančia plėvele.
Stiklų apsauga. Renkantis stiklo paketus svarbu ne tik jų šilumos ir garso izoliacijos
savybės, taip pat būtina atkreipti dėmesį ir į keliamus reikalavimus jų saugumo lygiui. Langai turi
atlaikyti atsitiktinius smūgius bei teikti pakankamą apsaugą mėginimo įsilaužti atveju. Pasirinkimas
yra dvejopas: grūdinti arba laminuoti stiklai. Grūdinti stiklai pasižymi net šešis kartus didesniu
atsparumu mechaniniam poveikiui. Be to, smūgio metu jie sutrumpa į itin smulkius, vos 4-6 mm
pločio gabalėlius, kurie nesukelia pavojaus žmogaus gyvybei. Vienintelis grūdinto stiklo trūkumas
yra kaina, ji dvigubai aukštesnė nei paprasto stiklo. Kita galimybė – laminuoti stiklai. Jų viduje
esanti plėvelė neleidžia pažeistam stiklui subyrėti ir išlaiko jo vientisumą, taip išvengiama aštrių
stiklo šukių. Stiklo ir plėvelės kombinacijos suteikia galimybę pagaminti ne tik smūgiams, bet ir
garsui bei ugniai atsparų stiklą. Tačiau vėlgi – laminuoto stiklo kaina ženkliai skiriasi nuo įprasto,
neturinčio papildomų specifikacijų.
Stiklo paketai ir saulės šviesa. Renkantis langus svarbu atsižvelgti ne tik į šilumos
perdavimo koeficientą, bet ir į bendrus saulės energijos bei šviesos pralaidumo koeficientus. Tai
ypač aktualu, jei langai yra nukreipti į pietus arba vakarus ir didžiąją dienos dalį yra veikiami
tiesioginių saulės spindulių. Šiuo atveju patartina rinktis naujos kartos saulės kontrolės stiklus. Šie
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stiklai užtikrina aukštas šilumines savybes, žiemą geriausiai išsaugo šilumą, o vasarą nepraleidžia
tiesioginės saulės šilumos. Aktualu ir tai, kad nepraleisdami saulės kaitros, saulės kontrolės stiklai
puikiai praleidžia šviesą. Galimas ir kitas variantas – tai tonuotas arba refleksinis stiklas. Jis taip pat
apsaugos patalpas nuo nereikalingo perkaitimo, bet taip pat užkirs kelią ir šviesos į kambarius
patekimui. Šie stiklai per dieną įkaista, o temstant pradeda spinduliuoti karštį į patalpą. Svarbu ir
tai, kad tonuotus stiklus būtina grūdinti, nes jie gali įskilti nuo pernelyg kaitrių saulės spindulių.
Stiklo paketai gali būti estetiškai padailinami įvairiomis aplikacijomis, vitražais. Taip pat
gali būti matiniai, skaidrūs ar bronziniai stiklai.

18 pav. Stiklo paketo sandara
Tarpas tarp stiklų vadinamas kamera. Jis būna užpildytas argonu, kriptonu, ksenonu, dujų
mišiniu - inertinėmis dujomis, mažinančiomis šilumos laidumą. Vietoj inertinių dujų gali būti
naudojamas ir paprastas oras, tačiau šiluminės tokio paketo savybės yra prastesnės. Norint sudaryti
tarp stiklų tarpą, tarp jų dedamas skiriamasis rėmelis, kurio pagrindinė funkcija - padaryti tarp stiklų
tarpą. Jis gaminamas iš aliuminio, plastiko, stiklo pluošto arba nerūdijančio plieno. Rėmelio
paviršius, esantis stiklo paketo kameroje, yra skylėtas (perforuotas), kad kameroje susidariusi
drėgmė galėtų išeiti į sugėriklį - rėmelį užpildančią medžiagą, sugeriančią drėgmę iš stiklo paketo
vidaus.
Šilumos geriausiai nepraleidžia plastiko ir stiklo pluošto rėmeliai.
Pirminis sandariklis . Butilas (poliizobutilenas) naudojamas jau užpildyto adsorbentu distancinio
rėmelio šonų padengimui bei suklijavimui su stiklu. Tai medžiaga, užtikrinanti paketo
hermetiškumą, apsauganti gaminį nuo drėgmės patekimo bei dujų nutekėjimo.
Antrinis sandariklis. Išorinis sandariklis (polisulfidas) skirtas mechaniniam stiklo paketo
sutvirtinimui bei hermetiškumo užtikrinimui.
Tarpinės trinkelės stiklo paketui neleidžia pasislinkti lango varčioje( 19 pav. 5), jos būna 2-6
mm. Kuo didesni stiklo paketo matmenys, tuo reikia storesnės trinkelės. Kad sandarinimo medžiaga
gerai priglustų prie stiklo paketo, stiklajuostės ir užkaito, jie turi būti švarūs, nuo jų nuvalyti
riebalai. Taip pat labai svarbu, kad tarp stiklo paketo, stiklajuostės ir užkaito būtų tarpelis. Jam
padaryti labai tinka pridedamoji guminė juostelė. Taigi, sudėjus trinkeles, įdėjus išorinę guminę
juostelę, statomas stiklo paketas, tvirtinamos vidinė guminė juostelė ir stiklajuostės. Pastarosios
prikalamos įstižai vinutėmis pneumatiniu vinių kalikliu. Ir iš abiejų pusių (lauko ir vidaus)
užtepama sandarinimo medžiaga. Šiuo metu dažniausiai naudojamas silikonas tepamas mechaniniu
arba pneumatiniu įrankiu.
Langų blokų stiklinimas - tai paskutinis langų gaminimo veiksmas, paskui tik pakuojama,
gabenama ir montuojama, tačiau tai jau nebe gaminimas.
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Pakuoti specialios medžiagos ir technologijos
nenaudojamos. Surinktas lango blokas
apvyniojamas skaidria 17-30 μm (mikrometrų) storio pakavimo plėvele. Mažesnėse įmonėse
vyniojama rankomis, didelėse automatizuotai.

19 pav. Pagrindiniai lango varčios stiklinimo
elementai:
1 - lango varčia,
2 - užkaitas,
3 - stiklo paketas,
4 - stiklajuostė,
5 - tarpinė trinkelė,
6 - pridedamoji guminė juostelė,
7 - sandarinimo medžiaga,
8 - aliumininė nuolaja,
9 - kondensato išbėgimo kanalas

Šilumos laidumo koeficientas (Uw) langams ir langų durims paprastai apskaičiuojamas
remiantis standartiniu - 1,23 m x 1,48 m lango dydžiu. Svarbu: langams mažėjant, U-vertė blogėja –
didesni langai pasižymi geresnėmis U-vertėmis. Taip yra todėl, kad didelis stiklo paviršius
pasižymintis puikiomis šilumos izoliacijos savybėmis pasiekia geresnę U-vertę lyginant su lango
rėmo medžiagomis.
Uw vertės apskaičiavimas
Žemiau nurodyta formulė yra naudojama siekiant apskaičiuoti šilumos laidumo koeficientą:

Ug = Lango stiklo šilumos laidumo koeficientas
Uf = Lango rėmo šilumos laidumo koeficientas
ψg = linijinis šilumos laidumo koeficientas
Ag = stiklo plotas
Af = lango rėmo plotas
Aw = Af + Ag
lg = lango rėmo vidinio krašto ilgis
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KONTROLINĖS UŽDUOTYS
1. Iš kokių medžiagų gaminami langai?
2. Kaip skirstomi langų blokai pagal konstrukciją?
3. Kodėl langų rėmai ir staktos gaminamos iš klijuotų tašų?
4. Kodėl langų rėmų sujungimuose atsirado plyšiai ?
a) per siauras dygis
b) mediena buvo nepakankamai sausa
c) mediena buvo per sausa
d) dygis per daug įveržtas
e) rėmtarpis įstatytas per daug laisvai
5. Kokių yra langų formų?
6. Iš medžiagos pagaminti langai ilgaamžiškiausi?
7. Iš kokių surinkimo vienetų sudaryti langų blokai?
8. Kaip kampuose sujungiami rėmo ir staktos tašeliai?
9. Kam reikalingi stiklo skirtukai?
10. Kokia užlaida paliekama pjaustant ruošinius į ilgį?
a) 5 – 10 mm,
b) 10 – 20 mm,
c) 20 – 30 mm,
11. Ar galima iš karto apdirbti rėmus išėmus iš klijavimo preso?
a) taip,
b) ne,
c) priklausomai nuo darbų apimties.
12. Rėmų ir staktų tašeliai pirmiausiai išfrezuojami....
a) skersai,
b) išilgai,
c) nėra skirtumo.
13. Iš kokių konstrukcinių elementų sudarytas paveikslėlyje pateiktas lango blokas?

14. Pagal ką parenkami lango bloko varstymo mechanizmai.
a)
b)
c)
d)
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15. Apibūdinkite pateiktą lango bloką.

16. Kaip galima pagerinti stiklo paketo garso izoliaciją?
17. Stiklinant langų ir durų blokus, koks turi būti rėme paliekamas stiklui laisvumas?
a) 1 – 2 mm;
b) 2 – 6 mm;
c) 5 – 8 mm;
d) nepaliekamas joks tarpelis, stiklas turi liestis prie užkaito briaunos.
18. Kaip užsandarinamas stiklo paketas taro stiklajuostės ir rėmo užkaito?
19. Iš ko sudarytas stiklo paketas?
a) iš dviejų permatomų 3 mm storio stiklo lakštų;
b) iš dviejų ar trijų 2 – 5 mm storio hermetiškai sujungtų stiklo lakštų;
c) vitrininio stiklo.
20. Kokiu atstumu kalamos vinys, stiklą tvirtinant medinėmis lystelėmis?
21. Kuo užpildomas stiklo paketo vidus, norint sumažinti šilumos laidumą?
22. Kokio drėgnumo mediena naudojama gaminant langų blokus?
a) 9 ± 3 %,
b) 12 ± 3 % ,
c) 15 ± 3 %
23. Nuo ko priklauso stiklo paketo šiluminis laidumas?
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