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Įvadas 

 
Lietuvoje iki XV a. pabaigos Lietuvos valstiečių gyvenamojo namo kampe arba viduryje buvo 

įrengiamas atviras židinys. XVI a. pradėta statyti krosnis be dūmtraukių, vadinamąsias dūmines arba 

duonkepes krosnis. 

Duonkepės Lietuvoje buvo dvejopos: aukštaičių ir žemaičių. XIX a. viduryje aukštaičiai duonkepes 

mūrydavo iš nedegtų (žalių) plytų, į krosnies padą klodavo degtų plytų. Pagrindas būdavo keturkampis 

medinis 2–3 vainikų rentinys, perdengtas storomis skeltinėmis lentomis. Ant jo kraudavo ir sluoksniais 

plūkdavo molį, sudarydami 1,10 x 1,20 m skerspjūvio skliautą viduje. Viršus baigiamas gulsčiu 

stačiakampiu. Vieta prieš krosnies angą, apie 75 cm nuo aslos, vadinama priežda. Čia būdavo sustatomi 

puodai prieš liepsną virti. Iškūrenus krosnį, ant prieždos dalies, vadinamosios žertuvės, būdavo sužeriami 

pelenai ir žarijos. Greta žertuvės arba ant prieždos, kartais prieždos šone dažniausiai įtaisytas židinys. 

Krosnis statoma pirkios kampe, prie įėjimo, anga prieš langą; aukštaičių duonkepė šildo ir patalpą. 

Asociacija “Kaimas bunda” vykdydama projektą „Duonos kelias iki stalo“ vykdė duonkepio statybą 

pagal senąsias vietines tradicijas. Šioje vietovėje sentikiai Lietuvoje apsigyveno prieš daugiau kaip 300 

metų. Iki 1905 metų sentikiai buvo caro valdžios represuoti, persekiojami.  XIX  amžiaus viduryje 

Perilozu ir Vyšnialaukio kaime gyveno apie 150 sentikių. Šiandien atokioje vietovėje prie Lietaukos 

upelio esanti Vyšnialaukio kaime yra išlikusios autentiškoje XIX a. pradžios sodybos, kurioje asociacija 

pabandė atstatyti senovinę mūrinę duonkepę. 

Įrankiai duonkepiui mūryti: 

• Gulsčiukas; 

• Ilgio matavimo priemonė - ruletė, sulankstoma liniuotė; 

• Mentė mūrijimui; 

• Guminis plaktukas; 

• Diskinis pjūklas, kampinis šlifuoklis pjaustymui; 

• Kirtiklis-plaktukas; 

• Plastikinė tara skiediniui (kibirai); 
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Medžiagos mūrijimui: 

• Konstrukciniai elementai - plytos (molinės pilnavidurės) 

• Mišinys mūrui. Tradiciniam skiediniui reikalingi - molis, žvyras, šamotas, kalnų smėlis, vanduo 

• Termoizoliacinės medžiagos - kietos vermikulito plokštės; mineralinė vata 

• Hidroizoliacinės medžiagos - smėlis 

• Tvirtinimo elementai - plieno strypai, minkšta viela, plieninės kabės 

Skiedinys duonkepio mūrijimui 

Tradiciškai krosnių mūrijimui naudojamas molio skiedinys. Molis gerai sugeria šilumą. Labiausiai 

paplitęs variantas - sauso molio miltų arba šamoto molio (didesnio karščio zonoms). Geriausias skiedinys 

išeina sumaišius molį ir labai smulkų žvyrą (arba smėlį su smulkaus žvyro priemaišomis) santykiu nuo 

1:1 iki 1:4, priklausomai nuo molio. Prieš maišant molis užmerkiamas vienai parai. Vėliau 

praskiedžiamas vandeniu iki grietinės konsistencijos, gerai išmaišomas ir išplakamas. Gautoje molio 

masėje neturi būti gumulų, todėl masė perkošiama per sietą su 1,5 mm akutėmis. Į molio masę, persijojant 

per sietą, minėtu santykiu pilama žvyro. Skiedinys kruopščiai išmaišomas. Jeigu jo paviršiuje atsiranda 

vandens balelės, per sietą įpilama daugiau žvyro, skiedinys papildomai išplakamas ir išmaišomas. 

Tinkamai paruoštame skiedinyje neturi būti gumulų, jis nelimpa ir turi lengvai išsispausti iš siūlės, 

paspaudus plytą. Šamotas tinka ruošiant skiedinį ugniai atsparioms plytoms. 

Plytos duonkepiui 

Plytos pagal atsparumą ugniai  (plytų savybė nesideformuoti, kai jas ilgai veikia aukšta temperatūra) 

skirstomos į tris kategorijas: 

• Ugniai atsparios - atlaikančios nuo 1580º C iki 2000º C ir aukščiau (šamotinės plytos); 

• Sunkiai lydžios plytos - atlaikančios nuo 1350°С iki 1580°С (molinės pilnavidurės); 

• Lengvai lydžios plytos - atlaikančios iki 1350°С (dekoratyvinės keraminės plytos). 
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Duonkepiui mūryti (ir krosnių, šildymo sienelių, židinių) naudojamos tik dvi plytų rūšis: paprastos 

molinės pilnavidurės (raudonos) ir šamotinės (šviesios, gelsvos, šviesiai rudos). Standartiniai plytos 

dydžiai: ilgis - 25 cm, plotis - 12 cm, aukštis - 6,5 cm. 

Šamotinės plytos gaminamos iš ugniai atsparaus molio - šamoto. Jos, skirtingai nuo paprastų molinių, 

sugeba atlaikyti žymiai aukštesnę temperatūrą, todėl dažniausiai naudojamos pakuroms, kur didesnis 

karštis nei kitose duonkepės dalyse. 

Planuojant būsimoje duonkepėje derinti šamoto ir paprastas plytas (pvz., mūrijant  iš šamoto plytų tik 

pakuros sieneles), svarbu žinoti, kad šių dviejų rūšių šiluminio plėtimosi koeficientai labai skiriasi - 

šildomos keičiasi ir plečiasi skirtingai. Todėl reikia vengti šamoto mūro ir paprastų plytų mūro siūlių 

persidengimo. Skirtingai įkaitusios ir netolygiai išsiplėtusios, šios skirtingos plytos niokos mūro 

vientisumą, judins viena kitą, atsiras plyšių. Šamoto sienelės pakurai turi būti sumūrytos atskirai nuo 

sienelių iš paprastų raudonų plytų, paliekant 5 mm tarpą, užpildytą bazalto kartonų. Be to, skirtingai nuo 

paprastų plytų, šamotinių gabaritai kitokie: 23 x 11,4 x 6,5/5,5/4,5 cm (pagal markę). Į šiuos dydžius 

reikia atsižvelgti planuojant mūryti pakurą atskirai iš šamoto plytų, o likusią viryklės konstrukciją -  iš 

paprastų. Mūrijant šamoto plytas, naudojamas specialus ugniai atsparus šamoto molio skiedinys. 

Duonkepių, krosnių mūrijimui negalima naudoti silikatinių ir tuščiavidurių plytų. 

Viryklės mūrijimui rekomenduojamos pilnavidures plytos, gaminamos iš natūralaus molio, puikiai 

kaupiančios šilumą. Patariama duonkepių konstrukcijai rinktis tik lygaus paviršiaus plytas, bet ne 

reljefines, nes bet kurių krosnių ir dūmtakio kanalų vidinių sienelių paviršiai privalo būti maksimaliai 

lygūs, vengiant šiurkštaus reljefo. Kaip buvo minėta, kūrenant malkomis, pakuros mūras įkaista 600º-

700º C, taigi molinės pilnavidurės plytos šį karštį atlaikys  (pačios pakuros iš šių plytų mūryti negalima). 

Jei duonkepis mūrijamas ant pamato, pirmoji plytų eilė išlyginama skiediniu. Gulsčiuku tikrinamas jos 

lygumas. Pirmoji eilė dengiama hidroizoliacine medžiaga (pvz., ruberoidu). 

Kai kurie krosnių mūrijimo meistrai nerekomenduoja naudotis mente, dengiant skiediniu plytų eiles. 

Pasak jų, geriausias rezultatas gaunamas dedant skiedinį tiesiog ranka. Dešine ranka paimta skiedinio 

sauja dedama ant plytų eilės, skiedinys išlyginamas plonu tolygiu sluoksniu (1-5 mm), kaire ranka į 

skiedinį įdedama išmirkyta vandenyje plyta. Plytą reikia šiek tiek pajudinti skiedinyje, paspaudžiant ją. 

Išsispaudę skiedinio likučiai iš abiejų pusių nuvalomi. Kita plyta dengiama skiediniu iš skersgalio ir juo 

prispaudžiama prie ankstesnės plytos. 

Labai svarbus siūlių storis. Jis neturi viršyti 5 mm. Optimalus storis ugniai atsparioms plytoms 2-3 mm, 

paprastoms plytoms - iki 5 mm. Toks minimalus siūlių storis daromas siekiant išvengti molio skiedinio 

ištrupėjimo nuo itin aukštos temperatūros (250º C ir daugiau). Tinkamas ir kokybiškas siūlių tankis - 

svarbus veiksnys, užkertantis kelią į patalpą patekti smalkėms. 

Vidinis bet kurios krosnies paviršius turi būti lygus, todėl, mūrijant pjaustytas ar skaldytas plytas, jų 

šiurkštūs paviršiai turi būti iš išorinės krosnies pusės. 

Būtina žinoti ir tai, kad plytos (išskyrus ugniai atsparias) prieš mūrijimą turi būti išmirkytos vandenyje 

bent jau 1-1,5 min., kad geriau sukibtų su skiediniu. Sausos plytos per greitai sugeria drėgmę iš skiedinio 
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ir sumažiną jo rišamąsias savybes. Mūrijimo metų visos vidinės sienelės, ypač dūmtakių, kruopščiai 

nuvalomos šlapiu skuduru. 
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Tradicinė krosnis 

Tradicinė duonkepio krosnis (1 pav., apima tuos pačius funkcinius elementus, kaip ir kiti krosnies 

įrenginiai, o kartais ir krosnys (1 pav., b) negilių nišų pavidalu. Krosnis kaitinama valandų valandas, 

todėl svarbu, kad kepant 11 būtų užtikrinta priešgaisrinė sauga tose vietose, kur kaminas 7 praeina per 

palėpę ir tarp pastato aukštų. Apatinėje kamino dalyje įrengiamos durelės, pro kurias įrengiama dūmų 

sklendė. b (vaizdas) sumontuotas (1 pav., c; sekcija B-B). 

Funkcinis elementas 5 atsiranda ant krosnies fasado, į kurį patenka degimo produktai iš pakuros. 

Pabrėžiant šio elemento paskirtį, jis turi tris pavadinimus: skydas – elementas. apsaugoti patalpą nuo 

dūmų: kakta - fasadas, veidas, priekinė krosnies dalis; trimito erdvė prieš kaminą. 

 

1 pav. a - su viryklėmis, b - krosnies sekcijos; 1 - orkaitė, 2 - niša, 3 - židinys, 4 - kamščių dėžė, 5 - skydas 

(antakis), 6 - vožtuvas, 7 - vamzdis, 8 - tiglio persidengimas, 9 - sklendė, 10 - burna, 11 - pjovimas , 12 , 13 – 

nišos džiovinimui, 14 - slenkstis, 15 - užpildymas, 16 - skliautas, 17 - šiluminė kamera (tiglis), 18 - pakura, 19 - 

skruostai, 20 – pelenų duobutė, 21 - apatinė plokštė, 22 - požemio arka, 23- krosnies anga , 24 - krosnies angos 

arka, 25 – uždaroma kamino ertmė, 26 - arka po krosnele, 27 - mūro atbraila 
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2 pav. 

 

3 pav. 

 

4 pav. 
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5 pav. 

Skyde galima įmontuoti ventiliatorių su vožtuvu 2, esančiu viršutinėje kanalo dalyje, kuri baigiasi 

kamino angoje. Ventiliatorių iš apačios uždarykite tik dangčiu, nuo žiemos oras nusileidžia per visą 

kanalą 1, vėsindamas išmetamąsias dujas, judėdamas išilgai skydo 6, o tai pablogina sukibimą. Be to, 

tais laikotarpiais, kai krosnis neveikia, atviras kanalas 1 intensyviai vėsina krosnį. 

Skydas 5 pastatytas ant židinio 3. tai plytų platforma, kuri yra prie šiluminės kameros 17 angos 10. 

Krosnies krosnies galo anga uždaroma sklende. 9 pagamintas iš lakštinio plieno. Po židiniu 3 yra niša 

(viryklė) 2, kuri skirta virtuvės reikmenims laikyti. 

Pagrindinis krosnies elementas yra darbo kamera 17, kuri taip pat vadinama tigliu, krosnele, termine arba 

virimo kamera. Jame atliekami visi pagrindiniai maisto gaminimo procesai. Čia, tiglyje, deginamas būsto 

šildymui naudojamas kuras. 

Tiglis uždengtas arka 16. Tiglis, esantis 800 mm aukštyje virš grindų lygio, yra šiek tiek pakilęs nuo 

angos 10 iki galinės tiglio sienelės. Pakilimas yra 50...60 mm tiglio ilgiui, kuris sukuria patogumą 

šalinant anglį iš krosnies. Po kameromis jie klojami ant šilumą izoliuojančio sluoksnio 15, susidedančio 

iš šlako, molio, smėlio ir kitų daug šilumą naudojančių medžiagų. Židinio ir arkos pakilimas nuo židinio 

3 iki tiglio 17 galo, be priežiūros lengvumo, užtikrina greitą krosnies tūrio įkaitinimą ir šilumos 

kaupimąsi po krosnies. Todėl labai svarbu, kad šie elementai būtų atliekami itin atsargiai. 

Kamerą 17 priekinėje žiočių 10 dalyje nuo židinio 3 skiria dvi pertvaros 19, vadinamos skruostais Kartais 

už vieno iš skruostų. paprastai kairėje, jie padaro įdubą - 20, skirtą kaupti dalį karštų anglių, susidariusių 

po krosnies. Šioje įduboje pelenais padengtos anglys išlieka karštos parą ir patiekiamos krosnies 

užkūrimui. Kai kuriose tradicinėse krosnyse yra 13 šoninių ir 12 priekinių nišinių krosnelių, kurios 

naudojamos įvairiems daiktams džiovinti. 

Tarp pamatų ir židinius laikančio apatinio skliauto, taupant medžiagas, paliekama didelė ertmė, kuri 

vadinama židiniu 1. Jame dažnai būna pertvara. išryškinant iš jo priekinę nišą, kuri yra po stulpu. 

Siekiant taupyti medžiagas, tarp pamatų ir krosnies židinį laikančio apatinio skliauto paliekama didelė 

ertmė, kuri vadinama apatine krosnimi 1. Dažnai joje yra pertvara, skirianti nuo jos pokamerinę priekinę 

nišą, kuris yra po židiniu. 

Virš tiglio arkos klojamas užpildymas 15 - šilumą izoliuojantis sluoksnis, susidedantis iš žvyro, smėlio, 

plytų skaldos. Užpildas yra padengtas plytų pamušalu, kuris sudaro tiglio persidengimą 8. 
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Tradicinė krosnis daugiausia kūrenama malkomis. 10...20 minučių po kuro užsiliepsnoja, jie padėjo ant 

grindų priešais krosnį, naudojant šakutę, virtuvės reikmenis, kuriuose jie gamina maistą. Prieš kepant 

miltinius gaminius, krosnys įkaitinamos, pilnai kūrenamos malkos. Likusios anglys išgrėbiamos, o 

pelenai šlapia šluota nušluojami. Duona sodinama tiesiai ant židinio, po to anga uždaroma sklende, 

paliekant nedidelę angą iš tešlos išsiskiriantiems drėgniems garams išleisti. 

Krosnies funkcinė schema yra tokia. Malkos dedamos priešais krosnį. Degimui reikalingas oras patenka 

per apatinę žiočių plokštumą, o karštos dujos išeina per žiočių viršų, nukreipdamos į skydą, pakyla į 

kraigą ir per kaminą išeina iš krosnies. Prieš patenkant į skydą, degimo produktai sulaikomi slenksčiu 

14, o tai šiek tiek pailgina jų buvimą krosnyje. 

Krosnies sienelės masyvios, dažniausiai 250...390 mm storio, kas užtikrina gerą šilumos kaupimą ir 

termoso efektą. Tuo pačiu šiluma į patalpas patenka po ilgo laiko po uždegimo. Mažų krosnelių buvimas 

taupo laiką šilumos perdavimo pradžiai ir gerai išvysto šilumos perdavimo plokštumas. 

Tradicinės krosnys gaminamos trijų dydžių (ilgis x plotis), 2310 × 1600, vidutinės x 1240. MM: didelės 

2130 x 1470 ir mažos – 1780x1240. 

Krosnies pagrindas skirtas paskirstyti krosnies pamatą veikiančias apkrovas. Pagrindas pagamintas iš 

ištisinio mūro, susidedančio iš trijų plytų eilių, klojamų ant kompleksinio arba cementinio skiedinio. 

Pirma eilė. Išdėstymas atliekamas sausai ant hidroizoliacijos, priklijuotos prie pamato, tokia seka, kaip 

parodyta pav. 2. Pirmoms trims šiluminio poveikio nepaveiktoms eilėms kloti gali būti naudojamos 

plytos su geležies rūda. 

Grindinio klojimas pradedamas nuo kairiosios pusės kampo 1. 
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6 pav. Pagrindo ir atbrailos mūras. a..d – eilės; 1..4 – kampai. 

Kampe trijų ketvirčių plyta dedama kištuku į išorę. Šalia taip pat su kištuku dedama 12 pilno dydžio 

plytų, tarp jų paliekant apie 13 mm pločio siūlę. Išplatinta siūlė išlaikoma trijose mūro eilėse, kurią 

sąlygoja ateityje (ketvirtoje eilėje) susidaranti krosnies sienelių atbraila. Kairė pusė baigta mūryti kampe 

2 iš dviejų trijų ketvirčių. Užpakalinėje krosnies pusėje visos plytos dedamos dviem eilėmis. Kampas 3, 

kaip ir ankstesnis, sudaromas iš dviejų trijų ketvirčių. Mūrijimas nuo 3 kampo iki 4 kampo atliekamas 

tokia seka, kaip aprašyta kairėje krosnies pusėje. 

Krosnies priekyje jie paliekama laisva erdvė angai, vedančiai į židinį. Tam prie kampinių nepilnų plytų 

1 ir 4 kampuose pridedama visa plyta: tokiu būdu sukuriama 540 mm dydžio anga. Sausa gerai 

sumontuotų plytų eilė tvirtinama cemento-molio skiediniu. 
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Antra eilė. Ant pav. 6 parodyta 1-os eilės plytų vieta. Siūlės uždengia 2-os eilės kaiščius kairėje ir 

dešinėje eilės pusėse. Galinė pusė yra surišta eilutė. Trys ketvirtadaliai taip pat klojami ant 1-os eilės 

priekinės dalies viso ilgio plytų. Stebėkite visą siūlių susiuvimą. Baigus kloti eilę, atliekamų darbų 

teisingumas tikrinamas pagal taisyklę. 

Trečia eilė. Plytų išdėstymas yra identiškas 1-os eilės plytų klojimui. Pirmosios trys mūro eilės su 

paplatintomis siūlėmis sudaro krosnelės pagrindą. Prie stulpų mūre susidaro dėl to keliauti ant plytų 

šarnyro su 5 mm storio siūle. Taigi gaunamas 25 mm pjūvis. 

Ketvirta eilė. Pirmiausia palei kraštą ištempiamas briketas ir išilgai jo klojamas mūras, pradedant nuo 

kampo 1. Plytų padėtis eilėje atitinka 2 eilės mūrą. Mūro horizontali padėtis tikrinama lygiu. 

Penkta eilutė. 2 ir 3 kampuose dedami du trys ketvirtadaliai. Užpakalinė eilės pusė susideda iš dviejų 

šaukštų eilių: šoninės (kairė ir dešinė) sienelės mūrytos iš surištų plytų. 1 ir 4 kampai užpildyti surištais 

trimis ketvirčiais. Po arkos kulnu nupjaunamos plytos, formuojančios pakloto angos sienas. 

Grindų arka yra kreivio kontūro konstrukcinis elementas, ištiestas į apkrovas ir skirtas sienoje esančioms 

angoms uždengti. Krosnyse arkos gaminamos iš plytų, klojamų ant krašto. Yra spindulių, suspaustų ir 

pusapvalių arkų. Šaudant iš lanko kėlimo aukštis (rodyklė) yra ne mažesnis kaip 1/2. ne daugiau kaip 1 

% arkos tarpatramio suspaustoms arkoms, strėlės ilgis yra ne mažesnis kaip 1 % ir ne didesnis kaip 1/2 

tarpatramio; pusapvalėms strėlėms rodyklės ilgis yra 1/2 tarpatramio. Siekiant palaipsniui išdėstyti, o 

tada atskiroms plytoms, iš kurių formuojama arka, tvirtinti angoje preliminariai įrengiamas laikinas lanko 

formos įrenginys, vadinamas klojiniu. Klojinys 3 suformuotas ant išgaubto apskritimų 2 paviršiaus, 

pagaminto iš 50 mm storio lentų. Apskritimai dedami ant medinių lentynų 1 5 mūro eilės lygyje. 

Klojiniai 3 montuojami 5-oje eilėje, o arka pažymėta tik dviem ar trimis plytų puselėmis, paklotomis 

sausai. Jis apdailinamas ant molio skiedinio tik baigus kloti 6 ir 7 eiles, nes priešingu atveju arkos plitimas 

gali išstumti priešais esančias plytas nuo 5 eilės sienų. 
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7 pav. Klojiniai arkos mūrijimui. 1 – stovai, 2 – puslankis, 3 – klojiniai. 

Šešta eilė. Išdėstykite taip pat, kaip ir ketvirtą. Dešinėje ir kairėje eilės pusėse plytos dedamos šaukštais, 

o gale - kaiščiais. 6-oje eilėje pradedamas kloti skliautas 4 uždengti apatinę krosnį. Tam nupjaunamos 

šaukšto plytos. taip suformuojant kulną po lanku. 

Krosnies arka vadinama atramine erdvine konstrukcija išgaubtos plokštumos forma, kuri yra tarp dviejų 

krosnies laikančiųjų sienelių, kurios suvokia trauką. Klojant krosnis daugiausia naudojami sijos skliautai. 

Skliauto statybai po 4 povandenines krosnis kiekviename vidinės erdvės kampe sumontuota po vieną 

medinį stelažą, ant kurių palei sienas nutiesti 1. Stovo aukštis, kartu su bėgimas, turėtų atitikti 5-ą lobių 

eilę. Horizontalus sijų montavimas tikrinamas pagal lygį, po to ant jų klojami apskritimai 2, prie kurių 

prikalamos siauros lentos, formuojant klojinius 3. Klojinių lentų skliauto klojimo patogumui jos 

tvirtinamos nuosekliai: pradedant nuo periferijos, apjuosiant iki jų centro. Tai leidžia dirbti stovint 

statomo skliauto viduryje. Skliauto plytos uždedamas ant klojinio, stebint siūlių susiuvimą. 
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8 pav. Plytų eilių mūrijimas 5..7 (a) ir 10..20 (b). 1 – eilė, 2 – puslankis, 3 – klojiniai, 4 – krosnies arka, 5 – 

židinys, 6 – užpildas. 

Klojant skliautą, laikomasi šių taisyklių. 

Taisyklė 1. Skersine kryptimi nuo vieno iki kito kulno neturi būti nei vienos nesurištos siūlės. 

Taisyklė 2. Skliauto viduryje, atitinkančiame aukščiausią arkos dalį, siūlės neleidžiamos. Mūro elementai 

skliaute turi būti išdėstyti taip, kad skliauto vidurys sutaptų su plytų eile. 

Taisyklė 3. Molio skiedinys arkai turi būti naudojamas storesnis nei mūro skiedinys, o siūlės nuo 

viršutinės plokštumos iki apatinės arkos turi būti palaipsniui ploninamos. 

Taisyklė 4. Raktų plytos suspaudžiamos į storą molio skiedinio sluoksnį, klojamą ant raktų plytų 

plokštumų. 

Taisyklė 5. Apskritimai ir klojiniai pašalinami tik galutinai išdžiūvus molio skiediniui. 

Kruopštus arkos vykdymas yra pagrindinė tradicinės krosnies konstrukcijos tvirtumo sąlyga. 

Septintoji eilutė. Pagal elementų išdėstymą ši eilė atitinka 5-ąją, t. y., dešinė ir kairė eilės pusės išklotos 

surištomis plytomis, o nugarėlė - dviem eilėmis su šaukštais. 

Aštunta eilė. Panaši į 6 eilę. Plytų eilės klojamos iš kairės ir dešinės pusės, surišamos galinėje sienoje. 

Priekinėje sienoje plytos presuojamos pagal išorinius arkos kontūrus ir viršutinį šoninį skliauto paviršių. 

8-oje eilėje jie pradeda kloti pagrindą po židiniu. Jį sudaro trys viso ilgio klijuotų plytų eilės, skaičiuojant 

nuo krosnies priekinės plokštumos. 

Devinta eilė. Jis pakartoja 7-osios plytų kontūrus ir išdėstymą - eilutes kairėje ir dešinėje sienose, šaukštą 

- galinėje plokštumoje. Tęskite židinio pagrindo klojimą (plytų eilės). Šeštasis suformuotas virš apatinio 

arkos ištisinio pagrindo pavidalu. 

Dešimtoji eilutė. Eilės kampai pagaminti iš trijų ketvirčių; kairė ir dešinė pusės yra pastatytos iš pilno 

dydžio plytų, o nugarėlė - iš pilno dydžio šamotinių plytų. Priekinėje krosnies dalyje trys eilės pilno 

dydžio plytų įsmeigtos giliai į krosnį. Kiekvienoje eilutėje yra septynios plokščios plytos. Gauta 
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plokštuma 5 vadinama šeštąją. Tarpas tarp židinio ir galinės krosnies sienelės užpildytas smėlio, žvyro, 

molio užpildu 6. 

Apatinė dalis – tiglio (laužavietės) pagrindas – sumūrytas iš šamotinių plytų ant kruopščiai sutankinto 

molio-smėlio užpildo. Židiniui suteikiamas nuolydis iki židinio, o tai prisideda prie degimo produktų 

nukreipimo į tiglio galinę sienelę ir tolygų jo kaitinimą. Taip susidaro tiglis, pakeltas prie galinės sienelės. 

Pirmosios dešimt eilių mūro tradicinėje krosnyje tarnauja kaip antrinė krosnis. Prieš tolesnius darbus 

patikrinamos horizontalios ir vertikalios plokštumos, siūlių surišimo tikslumas, masyvo tvirtumas. 

Klojant tradicinės krosnelės sekančias eiles numatoma dviejų arkų konstrukcija: viena krosnis. krosnies 

angai, o antroji - krosnies angai, esančiai krosnies priekyje priešais angą. Kartu su statomomis arkomis. 

Krosnies sienelių, sudarančių tiglio krosnies erdvę, klojimas sumažinamas iki plytų ir rišiklio eilių 

kaitaliojimo. 

Vienuoliktoji, tryliktoji, penkioliktoji, septynioliktoji eilutės. Dešinėje ir kairėje krosnies sienelėse 

dedamos jungčių eilės, o gale – plytų eilės. 

Dvyliktoji, keturioliktoji, šešioliktoji eilės. Pakartokite 10-osios eilės klojimą. 

Tiglis - daugiausiai laiko atimantis krosnies klojimo elementas. Krosnies skliautas statomas taip pat, kaip 

ir krosnies skliautas, atkartojant visus geometrinius kontūrus. 

16-oje krosnies mūro eilėje (6-oje eilėje nuo židinio) pradeda formuotis tiglio lanko kulnas. Kairėje ir 

dešinėje krosnies sienelėse dedamoms plytoms nupjautas vidinis plytos paviršius. Klojant 17 eilę, 

suklijuotas plytų paviršius yra nupjaunamas, kad būtų gauta viršutinė kulnų dalis. 

Anga reguliuoja dujų, išeinančių iš tiglio, srautą ir nukreipia jas į skydą. Norint suformuoti įėjimą į tiglį, 

greta kairiosios ir dešiniosios sienų yra išdėstytos dvi kolonos 1:15-oji ir 16-oji kolonų eilės yra 

nupjautos, suformuojant kairę ir dešinę angos lanko atramas. Sienelių ir žiočių arkos storis 120 mm. 

Mūro lankams naudojami tie patys puslankiai, kaip ir statant apatinės krosnies arką. 

Krosnies angą sudaro šoninės sienelės ir arka, pastatyta virš priekinės šepečio dalies. Lankos kulnas, 

priešingai nei angos lanko atrama, atliekamas ne 15, o 16 eilėje, dėl to krosnies anga yra 70 mm aukščiau. 

Į tai reikia atsižvelgti montuojant puslankius ir klojinius, kurie sudaro krosnies angą. Jie turi atsiremti 

ant klojinių, kurių aukštis viršija panašias klojinio arkos detales viena plokščiai paklota plyta. 

Užbaigus 17 eilę, laikinai sustabdomas mūrijimas po pūtimo sienomis aplink krosnies arką. Skydas 

struktūriškai sujungia židinio angą ir skydo krosnies anga. 

Aštuonioliktoji eilutė. Jos pradedamos kloti kaip ir kitos lygios eilės su trimis ketvirčiais, klojama išilgai 

išilginės krosnies sienelės. Šalia šaukštu dedama pilno dydžio plyta, o po to dešinėje - trys ketvirtadaliai 
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šaukštu. Skydo šoninės sienelės yra 250 mm storio, priekinė ir galinė - 120 mm storio. Mūras nuo 18 iki 

25 eilės neturi jokių bruožų, tai pav. 122, 6. matyti iš 

Skydinio mūro kairiosios šoninės sienelės 23, 24 ir 25 eilėse paliekama skylė dūmų dujoms išleisti į 

kaminą. Skylė uždaroma vožtuvu. Degimo produktai iš skydo išleidžiami į šaknies vamzdelį arba į plytų 

sienos kanalus. 

Paskutinis tradicinės krosnies klojimo etapas susideda iš sienų priartinimo iki tiglio skliauto lygio, virš 

jo suformuojant horizontalų pagrindą, taip pat skydo uždengimo įtaisą. Norėdami tai padaryti, tęskite 

anksčiau pertrauktą 18-os eilės mūrą, kuriame plytos dedamos taip pat, kaip ir 2-oje eilėje. 

Devyniolikta eilutė. Pakartoti 17 arba 1 eilės klojimą. Vietose, kur mūras ribojasi su velenu, plyta yra 

apsiūta vietoje. Viršutinė krosnies dalis baigiasi 20 eilute, kurios lygyje suformuojamas ištisinis pagrindą 

su paguldytomis plytomis. 

 

9 pav. Krosnies tiglio angos ir skydo formavimas: a – 17 eilė, b – 25 eilė; 1 – įėjimo stulpeliai, 2 – tiglio padas. 

Minimalus dangos storis turi būti 120 mm. 

Skydas yra uždengtas tokia seka. 25-oje eilėje kita plyta klojama su paleidimu skydo išorėje ir viduje. 

26-osios eilės persidengimas yra 65 mm; 26-oji eilė sutvirtinta skiediniu ir pradedama kloti 27-oji, 

susidedanti iš plytų. 

Mūro pabaigoje tradiciškai krosnis yra nutinkuojama. 
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