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Pa nel SIP to pły ta war stwo wa skła da ją -
ca się z rdze nia (sty ro pian, po li ure tan)
i okła dzin z płyt OSB, ce men to wych, ma -
gne zo wych, alu mi nio wych, a na wet gip so -
wo -kar to no wych. W kra jach Unii Eu ro pej -
skiej pły ta ta ka mu si speł niać wy ma ga nia
po da ne w ETAG nr 016. W kla sycz nych
roz wią za niach pa ne le SIP łą czo ne są
na tzw. ob ce pió ro (typu Spline). W po łą -
cze niach, gdzie za pla no wa no ele men ty
kon struk cyj ne ta kie jak słu py i ry gle, wpro -

wa dza ne są od po wied niej gru bo ści bel ki
drew nia ne, z któ rych w pro sty spo sób moż -
na zbu do wać cią głą kon struk cję szkie le to -
wą bu dyn ku. Zna ne są rów nież roz wią za -
nia, w któ rych za miast drew na uży wa się
be to nu zbro jo ne go.

W Pol sce w la tach pięć dzie sią tych mi -
nio ne go wie ku w Ka te drze Bu dow li Ko -
mu nal nych Po li tech ni ki Ślą skiej wspól nie
z war szaw skim Cen tral nym Ośrod kiem
Ba daw czo -Pro jek to wym Bu dow nic twa
Prze my sło we go „Bi styp” opra co wa no
pod sta wy kon struk cji płyt war stwo wych
i ich za sto so wa nia, a pro to ty po wą pro duk -
cję uru cho mio no w 1963 r. w Za kła dach
Ele men tów Bu dow nic twa w By strzy cy
Gór nej. By ły to pły ty w okła dzi nach azbe -
sto wo -ce men to wych z rdze niem sty ro pia -
no wym. Ha la spor to wo -wi do wi sko wa
„Spodek” w Ka to wi cach jest jed nym
z pierw szych zna czą cych obiek tów, w któ -
rych je za sto so wa no. Wkrót ce okła dzi ny
azbe sto we zo sta ły za stą pio ne przez uszla -
chet nio ne ga tun ki blach sta lo wych.

Od nie daw na w Pol sce tech no lo gię SIP
w uję ciu kla sycz nym i nie co zmo der ni zo -
wa nym wdra ża LS TECH HO MES S.A.

z Biel ska -Bia łej. Fir ma ta w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo -
dar ka 2007 – 2013 w Cze cho wi cach -Dzie -
dzi cach za in sta lo wa ła w swo ich ha lach
bar dzo no wo cze sną li nię tech no lo gicz ną
do pro duk cji pa ne li wy po sa żo ną m.in.
w ste ro wa ne kom pu te ro wo plo te ry do cię -
cia sty ro pia nu, kle jar kę z od po wied nią
elek tro ni ką do do zo wa nia i na wil ża nia 
kle ju, pra sy hy drau licz ne i ma szy ny CNC
do wy ci na nia otwo rów w pa ne lach. 
LS TECH HO MES S.A. planuje też
otwarcie kolejnych fabryk w różnych
częściach Polski, w których zostaną uru -
cho mione li nie do pro duk cji pa ne li wraz
z moż li wo ścią ich laminowania (m.in. im -
pre gnowania, na kła da nia farb i tyn ków).

Obec nie LS TECH HO MES S.A. pro du -
ku je pa ne le SIP z rdze niem sty ro pia no wym
i okła dzi na mi z płyt ma gne zo wych – MgO
GRE EN (pły ty ma gne zo we – omó wio ne
zo sta ły w mie sięcz ni ku „Ma te ria ły Bu dow -
la ne” nr 8/2012, str. 20 – 21) lub OSB.
Okła dzi ny z rdze niem łą czo ne są za po mo -
cą kle ju na ba zie po li ure ta nu (Ma cro plast).
Fir ma mo że ofe ro wać pro duk ty róż nej gru -
bo ści peł ne lub z otwo ra mi. Stan dar do-

Panele SIP
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Pa nel SIP (ang. struc tu ral in su la ted pa nel czy li izo lo wa ny pa nel kon struk -
cyj ny), po wstał w USA już w 1935 r. i wówczas zo stał wy ko rzy sta ny przez Fo -
rest Pro duct La bo ra to ry dzia ła ją ce pod egi dą ame ry kań skie go de par ta men -
tu rol nic twa do zbu do wa nia do mu w sta nie Wi scon sin. Dom miał kon struk -
cję szkie le to wą, a jej bar dzo waż nym ele men tem by ły po łą cze nia pa ne li. 
Za ło żo no, że po szy cie ze sklej ki i de ski przej mie część ob cią żeń. Ta kie roz wią -
za nie póź niej za sto so wał zna ny ame ry kań ski ar chi tekt Frank Lloyd Wri ght,
a je go uczeń, Al den B. Dow, syn za ło ży cie la Dow Che mi cal Com pa ny wpro -
wa dził do pa ne li rdzeń pian ko wy i ta ka kon struk cja jest sto so wa na tak że obec -
nie. Roz wój tech nik kom pu te ro wych przy czy nił się do po wsta nia bar dzo wie -
lu pro jek tów ar chi tek to nicz nych do mów, w któ rych za sto so wa no pa ne le SIP
oraz ich pro duk cji na po trze by kon kret ne go pro jek tu. Co raz po wszech niej sze
sto so wa nie pa ne li w bu dow nic twie wy mu si ło opra co wa nie norm dla te go 
ty pu bu dow li, m.in. przy współ pra cy Ośrod ka Ba daw cze go Ame ry kań skie go
Sto wa rzy sze nia Bu dow ni czych Do mów. Po wsta ła rów nież SI PA, or ga ni za cja
zrze sza ją ca pro du cen tów pa ne li i po pu la ry zu ją ca tę tech no lo gię na świe cie,
a przede wszyst kim w USA. Do my te mające, bar dzo wytrzymałą konstrukcję,
czę sto bu do wa no m.in. na te re nach sej smicz nych w USA i Ja po nii. 
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we wy mia ry pro du ko wa nych pa ne li SIP
to 1000 x 3000 mm, gru bość rdze nia
100 ÷ 250 mm, gru bość okła dzin 11 mm
(MgO GRE EN) lub 12 mm (OSB). Moż na
za mó wić też pro duk ty o in nych wy mia rach. 

Poszczególne panele łączone są ze sobą
na tzw. ob ce pió ro lub za po mo cą dwu te ow -
ni ków, ce ow ni ków, in nych kształ tow ni ków
sta lo wych al bo ele men tów wy ko na nych
w tech no lo gii pul tru zji z ży wic zbro jo nych
włók nem szkla nym. Fir ma ma moż li wość
przy go to wa nia rzeź by rdze nia do do wol -
nych roz wią zań po łą czeń, a tak że pro du ku -
je kształ tow ni ki o bar dzo dużej wy trzy ma -
ło ści w tech no lo gii pul tru zji. 

W ra mach prac wdrożeniowych fir ma
współ pra co wa ła z Ka te drą Pod staw Bu -
dow nic twa i In ży nie rii Ma te ria ło wej Po -
li tech ni ki Gdań skiej, a tak że eks per ta mi
w tech no lo gii SIP z USA. Pro gram ba -
daw czy na Po li tech ni ce Gdań skiej do ty -
czył badania parametrów wy trzy ma ło -
ścio wych, ciepl nych i aku stycz nych pa ne -
li. Po łą cze nia pio no we w po sta ci li stew
OSB za pew nia ją bar dzo do brą współ pra cę
są sia du ją cych płyt, dzię ki cze mu uzy sku je
się znacz ne zwięk sze nie wy trzy ma ło ści
kon struk cji. Po wstał rów nież mo del nu me -
rycz ny przy dat ny do dal szych ana liz i opty -
ma li za cji roz wią zań z wy ko rzy sta niem me -
to dy ele men tów skoń czo nych.

Pod sta wo we in for ma cje o pa ne lach

SIP oferowanych przez fir mę LS TECH

HO MES S.A.:
■ de kla ro wa na no śność pa ne lu swo bod -

nie pod par te go (o roz sta wie pod pór 2,2 m)
– 20 kN (8 kN/m2);

■ de kla ro wa na no śność pa ne lu mo co -
wa ne go zgod nie z wa run ka mi mon ta żu
(roz staw 2,5 m) – 12 kN (4,8 kN/m2);

■ pa ne le są od por ne na ude rze nia; nor -
mo we ba da nie ude rze nia cia łem mięk kim
nie wy wo ła ło wi docz nych uszko dzeń po -
wierzch ni pły ty, zaś nie wiel kie wgnie ce nia,

któ re po wsta ły w wy ni ku ude rze nia cia łem
twar dym, nie mia ły wpły wu na przy dat ność
paneli do użyt ko wa nia;

■ ugię cie wy wo ła ne róż ni cą tem pe ra tu -
ry wy no si tyl ko 0,08% dłu go ści roz sta wu
mię dzy punk ta mi mo co wa nia i jest nie wi -
docz ne go łym okiem;

■ znisz cze nia przy ob cią ża niu przed -
mio ta mi mo co wa ny mi do pa ne lu mogą
wy stą pi ć tyl ko w pły cie ma gne zo wej i ma -
ją cha rak ter miejscowy;

■ pa nel prze no si ob cią że nie pio no we
na ści ska nie do 150 kN;

■ no śność pa ne lu w ukła dzie po łą czo -
nych 3 pa ne li wy no si 46 kN. Wpływ
współ pra cy są sied nich pa ne li po wo duje
2 – 3-krot ny wzrost wy trzy ma ło ści przy
po łą cze niu na obce pióro (typu Spli ne);

■ de kla ro wa ny współ czyn nik opo ru dy -
fu zyj ne go styropianu w pa ne lach SIP wy -
no si 1,47, a pły ty ma gne zo wej 579,56, co
jest war to ścią bar dzo do brą i za pew nia
szyb kie od pro wa dza nie nad mia ru kon den -
sa tu pa ry wod nej z wnę trza prze gro dy ter -

micz nej, ob ni ża jąc zna cznie ry zy ko de gra -
da cji ma te ria łów prze gro dy;

■ współ czyn nik prze ni kalno ści ciepl nej
pa ne li wy no si 0,2 ÷ 0,24 (W/m2*K);

■ izo la cyj ność aku stycz na stan dar do -
wych pa ne li wy no si do 30 dB, moż li we
jest uzy ska nie na wet 44 dB przez za sto so -
wa nie do dat ko wej war stwy aku stycz nej
(LS TECH HO MES S.A. opra co wał ta kie
roz wią za nia wspól nie z czę sto chow ską fir -
mą Apa ma Aco ustic Pro ject). Wspól nie z tą
fir mą opra co wa no rów nież pa ne le aku -
stycz ne z per fo ro wa ną pły tą ma gne zo wą
i rdze niem z włók ni ny o wy so kiej izo la cyj -
no ści aku stycz nej m.in. do ochro ny przed
ha ła sem w ha lach pro duk cyj nych;

■ duża po jem ność ciepl na ścian z pa ne -
li po zwa la zapewnić optymalny komfort w
pomieszczeniach przy jed no cze snym ogra -
ni cze niu za po trze bo wa nia na cie pło.

Na ko niec jesz cze jed na waż na uwa ga
do ty czą ca tech no lo gii SIP. Szyb kość mon -

ta żu ener go osz częd nych do mów w tej

tech no lo gii, a tak że sto sun ko wo ni ska ce -

na spra wia ją, że po win na to być atrak cyj -

na ofer ta dla mło dych lu dzi do tych czas

wy naj mu ją cych miesz ka nia, a tak że

w wer sji nie co oszczęd niej szej dla gmin

bo ry ka ją cych się z bu dow nic twem so cjal -

nym. Mo że to też być bar dzo in te re su ją ca
pro po zy cja dla or ga ni za cji rzą do wych i sa -
mo rzą do wych, któ re pra gną za pew nić szyb -
ko dach nad gło wą lu dziom po szko do wa -
nym w wy ni ku klęsk ży wio ło wych.

sekretariat@lstechhomes.com
tel. 32 210 18 26

Łączenie paneli w klasycznej technologii SIP

Pa ne le SIP pro du ko wa ne przez 

LS TECH HO MES S.A. mo gą być

wy ko rzy sty wa ne do wzno sze nia:

■ obiektów w tech no lo gii SIP do
2 kon dy gna cji;

■ bu dyn ków miesz kal nych do
2 kon dy gna cji, gdzie pa nel kom-
po zy to wy sta no wi kon struk cję bu -
dyn ku;

■ ga ra ży, al ta nek, bu dyn ków go -
spo dar czych.

Mogą być stosowane ja ko:

■ okła dzi ny ele wa cyj ne bu dyn -
ków miesz kal nych, uży tecz no ści pu -
blicz nej i hal prze my sł owych;

■ sa mo no śne ścia ny ze wnętrz ne;

■ ścia ny dzia ło we;

■ ocie ple nie ścian ze wnętrz nych
i da chów bu dyn ków;

■ pły ty pod ło go we i su fi to we;

■ lek kie o wy so kiej izo la cyj no ści
ter micz nej pa ne le da cho we;

■ su fi ty pod wie sza ne.


