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Rynek płyt warstwowych jest bardzo różnorodny. Co prawda 

nadal stosowane są trzy podstawowe rodzaje rdzenia tj. ze 

sztywnej pianki poliuretanowej, wełny mineralnej i styropianu, a 

okładziny wykonywane praktycznie wyłącznie z blachy stalowej, 

to różnorodność wyprofilowań okładziny oraz rozwiązań styku po-

dłużnego, praktycznie nieograniczona gama kolorystyczna, różne 

warianty mocowania sprawiają, że architekci i konstruktorzy nie 

mają problemu ze znalezieniem najwłaściwszego rozwiązania dla 

danego obiektu.

Płyty warstwowe mocowane są do konstrukcji nośnej, którą 

najczęściej stanowi szkielet z elementów stalowych. W przypadku 

płyt ściennych można wyróżnić dwa podstawowe warianty za-

mocowania: mocowanie standardowe - łącznik przechodzi przez 

całą grubość płyty, a jego łeb jest widoczny od strony zewnętrznej 

(ewentualnie łby zasłaniane są obróbkami blacharskimi) i tzw. 

mocowanie niewidoczne (wyprofilowanie styków podłużnych płyty 

umożliwia zakrycie łba łącznika). Przykłady tego typu zamocowań 

przedstawiono na rysunku 1.

Pierwszy sposób mocowania daje możliwość przytwierdzenia 

płyty praktycznie nieograniczoną liczbą łączników. Jednak wów-

czas miejsca mocowania pozostają widoczne. Natomiast dzięki 

zastosowaniu krytego złącza, można uzyskać jednolitą elewację, 

bez widocznych punktów mocowania. Pewną niedogodnością 

Lekkie przegrody z płyt warstwowych 
– warianty mocowania
Obecnie w Polsce lekkie przegrody z płyt warstwowych 

mają znaczący udział w rynku budowlanym. Trudno 

dziś sobie wyobrazić wznoszenie hal przemysłowych, 

magazynów czy supermarketów bez ich udziału. Płyty 

warstwowe są również powszechnie stosowane w 

mniejszych obiektach, jako dopełnienie elewacji alu-

miniowo szklanej czy nawet tradycyjnej, tj. murowanej. 

Z płyt warstwowych wznoszone są również niewielkie 

obiekty takie jak pojedyncze pawilony handlowe czy 

wręcz całe kompleksy pawilonów, zastępujące stare 

budki na bazarach.

tej metody jest to, że płyta jest mocowana tylko na krawędziach 

– brak jest łączników w środku szerokości elementu warstwowego. 

Wymusza to takie zaprojektowanie rozwiązania konstrukcyjnego 

połączenia, aby przenosiło ono obciążenia odrywające wywołane 

ssaniem wiatru. W takim połączeniu może być jeden bądź kilka 

łączników na szerokości podpory oraz stalowa podkładka. Czasami, 

w celu zwiększenia nośności mocowania stosowane są specjalnie 

wyprofilowane klamry – rys. 2.

Podobnie jak w przypadku płyt ściennych do mocowania płyt 

dachowych najczęściej stosuje się łączniki przelotowe. Ważne jest, 

aby łącznik wkręcany był w grzbiet fali okładziny górnej. Przykrę-

cenie łącznika w dole fali może spowodować, że w tym miejscu 

będzie gromadzić się woda i z czasem może dojść do jej wnikania 

do wnętrza obiektu. Wskazane jest, aby między blachą okładziny 

a standardową podkładką zintegrowaną z łącznikiem umieszczo-

na była tzw. kalotka tj. dodatkowa blacha uformowana w kształcie 

grzbietu okładziny.

W starszych rozwiązaniach konstrukcyjnych stosowane było 

mocowanie płyt warstwowych poprzez zamocowanie do konstruk-

cji wsporczej wyłącznie okładziny wewnętrznej, za pośrednictwem 

blachowkrętów. Takie mocowanie nie jest jednak zalecane, ponie-

waż wówczas obciążenia odrywające (ssanie wiatru) przenoszone 

są w większym stopniu przez połączenie okładziny zewnętrznej z 

rdzeniem, niż ma to miejsce w przypadku mocowania łącznikami 

przelotowymi, przechodzącymi przez całą grubość płyty.

Do mocowania płyt warstwowych stosowane są najczęściej wkrę-

ty samowiercące lub samogwintujące – rys. 3. Wkręty wykonane 

są ze stali ocynkowanej, rzadziej nierdzewnej oraz austenicznej. 

Z wkrętem zintegrowana jest podkładka stalowa lub aluminiowa 

średnicy 19 mm. Stosowane są również podkładki średnicy 16 mm 

ale łącznik z taką podkładką nie powinien być użyty bez dodatkowej 

podkładki rozkładającej obciążenie.

Rys. 1 Przykładowe rozwiązanie styku z niewidocznym łącznikiem 
– kryte złącze Rys. 2 Rozwiązanie złącza krytego ze specjalnie zaprojektowaną klamrą: 

a) przed złożeniem, b) po złożeniu

Rys. 4   Zamocowanie płyty dachowej łącznikami przelotowymi
1 Łączniki mocujące
2 Ciągła uszczelka poliuretanowa
3 Folia aluminiowa
4 Rdzeń płyty
5 Profilowanie kształtu okładzin metalowych
6 Trapezowe profilowanie okładziny zewnętrznej
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Rodzaj zastosowanej podkładki (materiał, średnica) jest bardzo 

istotna z punktu widzenia nośności mocowania płyty. Często w ka-

talogach systemowych płyt warstwowych podawana jest informacja 

o nośności łącznika. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to tożsame 

z nośnością zamocowania płyty warstwowej. Najczęściej utrata no-

śności mocowania następuje w wyniku przeciągnięcia łba łącznika 

wraz z podkładką przez okładzinę zewnętrzną, w wyniku działania 

sił odrywających płytę od podpory. Siły te są znacznie mniejsze od 

nośności deklarowanej dla samego łącznika. Z tego powodu jest 

bardzo ważne, aby przy projektowaniu obudowy z płyt warstwowych 

uwzględniać również obciążenia dopuszczalne mocowania płyty. 

Wartość tego obciążenia określana jest w Aprobatach Technicznych 

ITB wydanych dla płyt warstwowych.  Przykład zniszczenia okła-

dziny zewnętrznej spowodowanego przeciągnięciem łba łącznika 

wraz z podkładką przedstawiono na fot. 1.

Bardzo ważnym parametrem, który powinien być brany pod uwa-

gę przy projektowaniu ściany osłonowej czy przekrycia dachu z płyt 

warstwowych jest szerokość podpory. W latach 90-tych European 

Convention for Constructional Steelwork opracowała Europejskie 

zalecenia dla płyt warstwowych. Podane tam są zależności do ob-

liczeń statycznych płyt warstwowych, w tym do określenia nośności 

płyt w zależności od szerokości podparcia.  Europejska norma wy-

robu dla płyt warstwowych, w dużej mierze opracowana została na 

bazie tych wytycznych, jednak dane umożliwiające analizę wpływu 

Rys. 3 Wkręt samowiercący

Fot. 1   Przeciągnięcie łba łącznika wraz z podkładką przez 
okładzinę zewnętrzną



18
 

2/2010
I Z O L A C J E

szerokości podpory na pracę statyczną płyty nie zostały w niej 

uwzględnione szczegółowo określone.

Wpływ szerokości podparcia na nośność płyt warstwowych 

można obliczać na podstawie zależności podanych w Europej-

skich zaleceniach lub opracowaniu [1] Zgodnie z podanymi tam 

wytycznymi, naprężenia ściskające w rdzeniu, nad podporą powinny 

spełniać równanie (1):
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Wartość naprężeń ściskających nad podporą pośrednią należy 

określać wg zależności (2) natomiast wartości naprężeń nad pod-

porą skrajną wg zależności (3):
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Znaczenie poszczególnych oznaczeń we wzorach (2) i (3) po-

kazano na rysunku 4.

Przeprowadzając obliczenia na podstawie podanych wzorów 

można ustalić zależność między szerokością podpory a nośno-

ścią płyty. Wyniki obliczeń, przeprowadzonych dla płyty z rdzeniem 

z pianki poliuretanowej grubości 80 mm przedstawiono w formie 

wykresu na rys. 7.

Rys. 4  Rozkład naprężeń nad podporą skrajną i pośrednią
e – odległość między osiami obojętnymi okładzin
B – szerokość płyty
Ls – szerokość podpory
fCc – charakterystyczna wytrzymałość rdzenia na ściskanie
k – parametr rozkładu

Rys. 5 Wykres wpływu szerokości podparcia na nośność płyty gr. 80 mm

 Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że szerokość pod-

parcia ma istotny wpływ na nośność płyty warstwowej. Dwukrotne 

zwiększenie szerokości podparcia powoduje wzrost nośności nawet 

o 50% z tym, że im grubszy jest rdzeń płyty tym wpływ szerokości 

podpory jest mniejszy.

Biorąc pod uwagę konieczność optymalizowania konstrukcji 

wsporczej, uzasadnione jest sprawdzanie nośności płyty przy 

założonej szerokości podparcia. Może się bowiem okazać, że 

zmniejszenie projektowanej szerokości podpory nie spowoduje 

zmniejszenia jej nośności, ponieważ decydujący będzie warunek 

nieprzekroczenia wartości naprężeń normalnych w okładzinach.

dr inż. Krzysztof Kuczyński

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB

Poliuretanowa płyta ścienna z ukrytym łącznikiem Balextherm Plus. 
Fot. Balex Metal
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