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2 priedas

STOGO ŠILUMINIŲ VARŽŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO 
KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS

1. Stogo suminė šiluminė varža Rs (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę  [4.6]:

);(....21 qgns RRRRRR  (2.1)

čia: Rg – nevėdinamo oro sluoksnio šiluminė varža (m2·K/W). Imama iš 2.1 lentelės;
Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža (m2·K/W). Imama iš  2.2 lentelės. Ploniems 

sluoksniams priskiriami bituminiai hidroizoliaciniai lakštai, polietileno plėvelė ir kiti ploni statybos 
produktai;

R1, R2, … Rn – atskirų stogo sluoksnių šiluminės varžos (m2·K/W). Apskaičiuojamos pagal 
formulę:

;
ds

d
R


 (2.2)

čia: d – sluoksnio storis (m);
ds –  sluoksnyje  panaudoto  statybos  produkto  projektinis  šilumos laidumo koeficientas 

(W/(m·K)). „CE“ ženklu paženklintiems statybos produktams projektinė šilumos laidumo koeficiento 
vertė  gali  būti  apskaičiuota pagal  [4.4]  reikalavimus,  kitais  atvejais ji  turi  būti  nustatyta  pagal 
Reglamento šio priedo 6, 9, 10 punktų reikalavimus.

1.1.  Stogų  termoizoliacinių  sluoksnių  šiluminės  varžos  turi  būti  apskaičiuotos  pagal 
Reglamento šio priedo 7 ir 8 punktų reikalavimus, t. y. šiuose skaičiavimuose turi būti įvertinta:

1.1.1. papildomi šilumos nutekėjimai per termoizoliacinius sluoksnius kertančias metalines 
jungtis;

1.1.2. termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimui panaudoto karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei 
varžai.

2.1 lentelė

Nevėdinamojo oro sluoksnio šiluminė varža Rg (m2·K/W)

Oro sluoksnio storis 
d (mm)

Šiluminė varža, Rg (m2·K/W)

Šilumos srauto kryptis

Horizontali   Aukštyn 

5 0,11 0,11

7 0,13 0,13

10 0,15 0,15

15 0,17 0,16

25 0,18 0,16

50 0,18 0,16

100 0,18 0,16



300 0,18 0,16

2.2 lentelė

Plonų sluoksnių (plėvelių, kartono ir kt.) šiluminė varža Rq (m2·K/W)

Plono sluoksnio padėtis Rq (m2·K/W)

Glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros sluoksnio paviršiaus 0,02

Tarp atitvaros sluoksnių* 0,04

*Šiluminė varža  Rq apibūdina  plono  sluoksnio  šiluminę varžą,  įskaitant  šiluminę varžą, 
atsirandančią dėl nepakankamo šio sluoksnio sąlyčio su kitomis atitvaros dalimis. 

2. Stogo be oro sluoksnio  (žr. 2.1 pav.)  visuminė šiluminė varža Rt (m2K/W) ir šilumos 
perdavimo koeficientas U (W/(m2K)) apskaičiuojami pagal formules: 

,1 sessit RRRR  (2.3)

;1
1 ses RR

si
R

U


 (2.4)

čia: Rsi – stogo vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W). Imama iš 2.3 lentelės;
Rs1 – stogo sluoksnių suminė šiluminė varža (m2·K/W);
Rse – stogo išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W). Imama iš 2.3 lentelės.

2.3 lentelė

Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos Rsi ir Rse (m2·K/W)

Vidinio paviršiaus šiluminė varža,

 Rsi (m2·K/W)

Išorinio paviršiaus šiluminė varža, 

Rse (m2·K/W)

Šilumos srauto kryptis
horizontali


aukštyn 

 Visomis kryptimis

0,13 0,10 0,04

Pastaba. Šilumos srauto kryptis horizontali, kai stogo nuolydžio kampas   60 (žr. 2.1 pav.).
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2.1 pav. Stogo be oro sluoksnio schema

3. Stogo su nevėdinamu oro sluoksniu (žr. 2.2 pav.) visuminė šiluminė varža Rt (m2K/W) 
ir šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2K)) apskaičiuojami pagal formules:

;21 sesgssit RRRRRR  (2.5)

;1
21 sesgssi RRRRR

U


 (2.6)

čia: Rg – nevėdinamo oro sluoksnio šiluminė varža, pateikta 2.4 lentelėje.

2.2 pav. Stogo su nevėdinamu oro sluoksniu schema
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2.4 lentelė
 

Nevėdinamo oro sluoksnio stoguose šiluminė varža Rg (m2K/W) atsižvelgiant į stogo nuolydžio 
kampą α

Oro tarpo storis, mm 5 7 10 15 nuo 25 iki 300
Rg  ((m2K)/W), kai   60  0,11 0,13 0,15 0,16 0,16
Rg  ((m2K)/W), kai   60  0,11 0,13 0,15 0,17 0,18

4. Stogų su susisiekiančiais  su išore oro kanalais  termoizoliaciniame sluoksnyje  (žr.  
2.3 pav.) visuminė šiluminė varža Rt (m2K/W) ir šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2K)) 
apskaičiuojami pagal formules:

,
05,1 2

1
sis

s
set RR

R
RR  (2.7)

;

05,1

1

2
1

sis
s

se RR
R

R
U




(2.8)

čia: Rs1 – termoizoliacinio (mineralinės vatos su oro kanalais) ir virš jo esančių sluoksnių 
suminė šiluminė varža, nevertinant oro kanalų šilumą izoliuojančių savybių įtakos (m2K/W); 

Rs2 – žemiau termoizoliacinio (mineralinės vatos su oro kanalais) sluoksnio esančių 
stogo konstrukcijos sluoksnių suminė šiluminė varža (m2K/W).

2.3 pav. Stogo su susisiekiančiais su išore oro kanalais termoizoliaciniame sluoksnyje schema

5. Stogo su vėdinamu oro sluoksniu (žr. 2.4 pav.) visuminė šiluminė varža Rt (m2K/W) ir 
šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2K)) apskaičiuojami pagal formules:

;1 sissit RRRR  (2.9)

.1
1 sissi RRR

U


 (2.10)
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2.4 pav. Stogo su vėdinamu oro sluoksniu schema

6. ,,CE“ ženklu paženklintiems statybos produktams [4.18, 4.19], išvardytiems 2.5 lentelėje, 
projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė d.s. (W/(m·K)) apskaičiuojama pagal [4.4] reikalavimus, 
kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami 2.5 lentelėje nurodyti duomenys.

2.5 lentelė
 

Statybos produktų, naudojamų konstrukciniams ir apdailiniams stogų sluoksniams, projektinės 
šilumos laidumo koeficientų vertės

Eil. 
Nr. Statybos produkto pavadinimas

Projektinė šilumos laidumo 
koeficiento vertė,
d.s. (W/(mK))

1. Betonas 2
2. Betonas armuotas (gelžbetonis) 2,5
3. Gelžbetoninės 220 mm storio tuštuminės perdenginio plokštės 1,3
4. Gipso lakštai (sausas tinkas) 0,25
5. Keramzitbetonis 0,7
6. Mediena (ąžuolas) 0,23
7. Mediena (beržas) 0,2
8. Mediena (pušis arba eglė) 0,18
9. Medienos fanera 0,17
10. Medienos pjuvenų plokštės 0,18
11. Medienos plaušo (MDF) plokštės 0,18
12. Medienos plokštės su cementiniu rišikliu 0,23
13. Mūras, pilnavidurių keraminių plytų 0,8
14. Mūras, pilnavidurių keramzitbetonio blokelių 0,6
15. Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų 1
16. Mūras, skylėtų keraminių plytų 0,7
17. Mūras, skylėtų silikatinių plytų 0,9
18. Mūras, tuščiavidurių keraminių blokelių 0,25
19. Mūras, tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių 0,4
20. Orientuotos medžio skiedrų (OSB) plokštės 0,13
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21. Perlitbetonis 0,39
22. Pjuvenų betonas 0,3
23. Skaldyto akmens mūras 2,6
24. Skiedinys (cemento-smėlio) 1
25. Skiedinys (kalkių-smėlio) 0,8
26. Skiedinys (kalkių-smėlio-cemento) 0,9

7. Jei stogo sluoksnį, kuriame yra 2.9 lentelėje išvardytas statybos produktas, kerta metalinės 

jungtys, šio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas  '
..sd  (W/(mK)) apskaičiuojamas 

pagal [4.6] reikalavimus arba pagal formulę: 

,25..
'

.. fnfnsdsd An   (2.11)

čia: d.s. – statybos produkto projektinis šilumos laidumo koeficientas (W/(mK));
nfn – jungčių skaičius viename m2;
Afn – vienos jungties skerspjūvio plotas (m2).

8. Jei stogo sluoksnyje yra kuris nors iš 2.9 lentelėje išvardytų statybos produktų ir šis sluoksnis 
sudarytas iš termiškai nevienalyčių medžiagų, pvz., statybos produktas patalpintas tarp plieninių arba 
medinių karkaso elementų,  tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas 

'
..sd  (W/(mK))  turi  būti  apskaičiuotas įvertinant  karkaso elementų  įtaką šio  sluoksnio  šilumos 

laidumui  [4.6].  Šis  nevienalyčio  sluoksnio  projektinis  šilumos  laidumo  koeficientas  gali  būti 
apskaičiuotas pagal [4.6] reikalavimus arba:

8.1. kai statybos produktas patalpintas tarp plieninių „Z“ arba „C“ formos plieninių ar plieninių 

cinkuotų profilių, tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas '
..sd  (W/(m

K)) gali būti apskaičiuotas pagal 2.6 lentelėje pateiktas formules:

2.6 lentelė
 

Formulės nevienalyčio sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento '
..sd  (W/(m⋅K)) 

skaičiavimui, kai termoizoliacinis statybos produktas patalpintas tarp plieninių „Z“ arba „C“ 
formos plieninių ar plieninių cinkuotų profilių, esant profilių žingsniui 600 mm

Plieninių arba 
plieninių 
cinkuotų 

profilių storis 
(mm)

Plieninių arba plieninių 
cinkuotų profilių aukštis, 

t. y. nevienalyčio sluoksnio 
storis
(mm)

Formulė

1

100 0327,00538,1 ..
'

..  sdsd  (2.12)

150 0415,00538,1 ..
'

..  sdsd  (2.13)

200 0486,00473,1 ..
'

..  sdsd  (2.14)

1,5

100 0377,00865,1 ..
'

..  sdsd  (2.15)

150 0512,0079,1 ..
'

..  sdsd  (2.16)

200 0606,00767,1 ..
'

..  sdsd  (2.17)
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2

100 0423,00916,1 ..
'

..  sdsd  (2.18)

150 0578,01018,1 ..
'

..  sdsd  (2.19)

200 07,01037,1 ..
'

..  sdsd  (2.20)

2,5

100 045,01064,1 ..
'

..  sdsd  (2.21)

150 0614,01245,1 ..
'

..  sdsd  (2.22)

200 0769,01283,1 ..
'

..  sdsd  (2.23)

8.2. kai statybos produktas patalpintas tarp 50 mm storio medinių karkaso elementų, tokio 

nevienalyčio  sluoksnio  projektinis  šilumos  laidumo  koeficientas  '
..sd  (W/(mK))  gali  būti 

apskaičiuotas pagal 2.7 lentelėje pateiktas formules:

2.7 lentelė
 

Formulės nevienalyčio sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento '
..sd  (W/(m⋅K)) 

skaičiavimui, kai termoizoliacinis statybos produktas patalpintas tarp 50 mm storio medinių 
karkaso elementų

Medinio karkaso žingsnis 
(mm)

Formulė

600 0127,09262,0 ..
'

..  sdsd  (2.24)

900 0087,09502,0 ..
'

..  sdsd  (2.25)

1200 0066,09615,0 ..
'

..  sdsd  (2.26)

8.3.  kai  statybos  produktas  patalpintas tarp 0,6 mm storio „C“ formos plieninių cinkuotų 

profilių, tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas '
..sd  (W/(mK)) gali 

būti apskaičiuotas pagal 2.8 lentelėje pateiktas formules:

2.8 lentelė
 

Formulės nevienalyčio sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento '
..sd  (W/(m⋅K)) 

skaičiavimui, kai termoizoliacinis statybos produktas patalpintas tarp 0,6 mm storio „C“ 
formos plieninių cinkuotų profilių, esant profilių žingsniui 600 mm

Plieninių cinkuotų profilių 
aukštis, t. y. nevienalyčio 

sluoksnio storis
(mm)

Formulė

50 0181,00468,1 ..
'

..  sdsd  (2.27)

75 0241,00433,1 ..
'

..  sdsd  (2.28)

100 0286,00369,1 ..
'

..  sdsd  (2.29)
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9. ,,CE“ ženklu paženklintiems statybos produktams [4.18, 4.19], išvardytiems 2.9 lentelėje, 
projektinė  šilumos laidumo koeficiento  vertė  d.s. (W/(m·K))  gali  būti  apskaičiuota pagal  [4.4] 
reikalavimus, kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami 2.9 lentelėje nurodyti duomenys:

2.9 lentelė
 

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams stogų sluoksniams, projektinės šilumos 
laidumo koeficientų vertės

Eil. 
Nr.

Statybos produkto pavadinimas

Projektinė šilumos laidumo koeficiento 
vertė,

d.s. (W/(mK))

Vėdinamuose stoguose
Nevėdinamuose 

stoguose
1. Akytas betonas 0,22 0,23
2. Birioji celiuliozės pluošto vata 0,05 0,06
3. Fenolio-formaldehidinis putplastis 0,06 0,07
4. Karbamido-formaldehidinis putplastis 0,06 0,07
5. Keramzito smėlis 0,32 0,33
6. Keramzito žvyras 0,27 0,28
7. Medienos drožlės (sutankintos) 0,15 0,15
8. Mineralinė vata pastatuose iki 1993 m. 0,061 0,062
9. Mineralinė vata pastatuose po 1993 m. 0,041 0,042
10
. Pakulos 0,074 0,074
11
. Perlitas 0,17 0,17
12
. Perlito su bitumu gaminiai 0,13 0,13
13
. Polistireninio putplasčio ,,EPS“ granulės 0,055 0,055
14
. Polistireninis putplastis ,,EPS“ 0,043 0,044
15
. Polistireninis putplastis ,,XPS“ 0,036 0,037
16
. Poliuretaninio putplasčio plokštės 0,036 0,037
17
. Putstiklis 0,17 0,18
18
. Spaliai 0,1 0,1
19
. Susmulkintos durpės 0,13 0,13
20
. Šiaudai 0,09 0,09
21
. Šlako skalda 0,21 0,21

10. ,,CE“ ženklu paženklintiems statybos produktams [4.18, 4.19], išvardytiems 2.10 lentelėje, 
projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė d.s. (W/(m·K)) apskaičiuojama pagal [4.4] reikalavimus, 
kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami 2.10 lentelėje nurodyti duomenys:
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2.10 lentelė
 

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams atvirkštinių stogų sluoksniams,
projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

Eil. 
Nr.

Statybos produkto pavadinimas

Projektinė šilumos 
laidumo koeficiento 

vertė,
d.s. (W/(mK))

1. Polistireninis putplastis ,,XPS“ atvirkštiniuose stoguose 0,039
_________________
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