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Kil ka na ście lat te mu po ja wił się no wy ter min – pły ta 
ma gne zo wa (MgO). Jest to bar dzo in te re su ją cy pro dukt,
za awan so wa ny tech no lo gicz nie i w mia rę ta ni. Ostatnio
coraz częściej znajduje zastosowanie w budownictwie.
Ma gnez w po łą cze niu z tle nem da je bar dzo wy trzy ma ły,
ognio trwa ły zwią zek, od por ny na wil goć oraz ko ro zję bio -
lo gicz ną. Tlenek magnezu za cho wu je się po dob nie jak
mi ne ral ne spo iwa, np. ce ment. Sto py ma gne zu z mie dzią
są wy ko rzy sty wa ne w prze my śle lot ni czym i ko smicz nym,
tam gdzie za cięż kie są sto py ty ta nu i gli nu. Sto py ma gne -
zu z li tem ma ją bar dzo ma łą gę stość i więk szą niż in ne sto -
py wy trzy ma łość me cha nicz ną. 

Du że na tu ral ne zło ża tlen ku ma gne zu znaj du ją się na

Da le kim Wscho dzie. Zwią zek ten otrzy mu je się rów nież

przez spa le nie ma gne zu lub w wy ni ku pra że nia ma gne zy -

tu. Wła ści wo ści tlen ku ma gne zu do ce ni li Chiń czy cy w trak -

cie bu do wy Mu ru Chiń skie go. Na to miast współ cze sny

świat, zwłasz cza da le ko - i bli skow schod ni za czął sto so -

wać pły ty MgO po wy da rze niach z wrze śnia 2001 r.,

przede wszyst kim w wie lo kon dy gna cyj nych bu dyn kach

o kon struk cji sta lo wej w ce lu za bez pie cze nia ele men tów

kon struk cyj nych przed ogniem. War to wspo mnieć, że po -

kry to rów nież ni mi ścia ny w więk szo ści obiek tów olim pij -

skich w Pe ki nie. Pły ty ma gne zo we (MgO) pro du ko wa ne są

obec nie głów nie w Chi nach, po nie waż ten kraj nie jest za -

in te re so wa ny eks por tem su row ca – tlen ku ma gne zu. W kil -

ku set fa bry kach wy twa rza je na po trze by lo kal ne. Są też

pro du cen ci ob słu gu ją cy głów nie ryn ki za gra nicz ne. Ich za -

kła dy są na świa to wym po zio mie, a pro duk ty o bar dzo do -

brych wła ści wo ściach ognio- i wo do od por nych oraz pa ra -

me trach wy trzy ma ło ścio wych, zbli żo nych do płyt włók no -ce -

men to wych.

Kla sycz na pły ta ma gne zo wa jest ro dza jem pły ty war -

stwo wej – rdzeń izo la cyj ny ze sprosz ko wa ne go per li tu

z obu stron ob ło żo ny siat ką z włók na szkla ne go i war stwą

ma gne zo wą (MgO) lub ma gne zo wo -ce men to wą czę sto

zbro jo ną (w spo sób roz pro szo ny) włók nem ce lu lo zo wym

z do dat kiem in nych po chod nych związ ków ma gne zo wych,

ta kich jak chlo rek ma gne zu. Per lit (szkło wul ka nicz ne) to

jesz cze ma ło zna ny ma te riał w na szym kra ju i rzad ko sto -

so wa ny w bu dow nic twie. Na tu ral nie wy stę pu je ja ko ska ła

po cho dze nia wul ka nicz ne go. Cha rak te ry zu je się bar dzo

ma łym cię ża rem i pę che rzy ko wa tą struk tu rą, dzię ki cze mu

ma do bre wła ści wo ści izo la cyj ne.

Obec nie na Taj wa nie, w Sin ga pu rze, Du ba ju pły ty MgO

wy par ły prak tycz nie pły ty gip so wo -kar to no we. Pro dukt ten

jest rów nież co raz bar dziej po pu lar ny na ryn ku ame ry kań -

skim, za stę pu jąc pły tę OSB, pły tę włók no -ce men to wą

i ame ry kań ski tzw. dry wall (pły tę gip so wo -kar to no wą). Pro -

wa dzo ne są ba da nia w ce lu uzy ska nia dla te go wy ro bu

sto sow nych apro bat w Niem czech i Wiel kiej Bry ta nii.

W Pol sce apro ba tę tech nicz ną In sty tu tu Tech ni ki Bu dow -

la nej na pły tę ma gne zo wą (nr. AT -15-8776/2011) otrzy -

ma ła fir ma LS Tech -Ho mes S.A. z Biel ska -Bia łej. Ja ko je -

dy na im por tu je pły ty MgO do Pol ski i jest pio nie rem w ich

wy ko rzy sta niu do pro duk cji pa ne li kom po zy to wych. Za in -

te re so wa nie ty mi wy ro ba mi jest ogrom ne, nie tyl ko klien -

tów pol skich.

Pły ty MgO, w za leż no ści od pro du cen ta i za sto so wa nia,

mo gą być wy koń czo ne jak pły ty gip so wo -kar to no we lub

mieć szorst ką po wierzch nię do dal szej ob rób ki, któ ra wpły -

wa głów nie na na sią kli wość i za cho wa nie płyt w nie ko -

rzyst nych wa run kach at mos fe rycz nych (np. mro zo od por -

ność). Naj bar dziej po pu lar ne me trycz ne wy mia ry płyty

MgO to gru bość 3 ÷ 22 mm i ar ku sze 1 x 3 m. Wie lu pro -

du cen tów do sto so wu je się do wy ma gań klien ta co do wy -

mia rów i gru bo ści. Pły ty mo gą mieć ko lor od bie li do be żu.
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Płyta magnezowa
nowość na polskim rynku budowlanym

Do podstawowych zalet płyt MgO należy zaliczyć:

● nie pal ność;

● od por ność na działanie wilgoci oraz wo dy;

● nie prze pusz czal ność wo dy;

● brak wy dzie la nia związ ków nie bez piecz nych 

dla czło wie ka;

● odporność na korozję biologiczną;

● wy trzy ma łość, umoż li wia ją cą bez po śred ni mon taż 

pó łek i sza fek do ścia ny wy ko na nej z pły ty oraz

wbijanie w nią gwoździ;

● pro stą bez py ło wą ob rób kę;

● mon taż po dob ny jak płyt gip so wo -kar to no wych;

● sto sun ko wo du żą ela stycz ność.
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Waż nym ele men tem przed wpro wa dze niem wy ro bu

na ry nek jest kon tro la ja ko ści pro duk tu u pro du cen ta. Te

pro ce du ry ma wdro żo ne fir ma LS Tech -Ho mes S.A. Jest to

waż na in for ma cja, gdyż pły ty ma gne zo we, jak wy ni ka z do -

świad czeń im por te rów z in nych kra jów, mo gą się róż nić

i mieć in ne od za ło żo nych wła ści wo ści fi zycz ne i me cha -

nicz ne. Zwłasz cza istot ne jest wy koń cze nie kra wę dzi, któ -

re mo że wpły wać na ich na sią kli wość i mro zo od por ność

(w przy pad ku wa dli we go wy koń cze nia kra wę dzi na le ży je

pod dać la mi na cji lub im pre gna cji).

Na zle ce nie fir my LS Tech -Ho mes S.A. w Ka te drze 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 w In sty tu cie Tech ni ki Bu dow la nej, wy -

ko na no wiele ba dań płyt ma gne zo wych i in nych pro duk tów

fir my LS Tech -Ho mes S.A. ba zu ją cych na pły cie ma gne zo -

wej. Uzy ska no następujące wy ni ki: mo duł Youn ga

0,43 GPa w ba da niach na ści ska nie, 4,64 GPa w ba da niach

na zgi na nie (na prę że nia 15,4 MPa); wy trzy ma ło ść na ob -

cią że nie przed mio ta mi mo co wa ny mi do pły ty (si ła przy kła -

da na przez po je dyn czy dy bel mon ta żo wy Mol ly) 1,7 kN,

a na wy rwa nie 2,5 kN; współ czyn nik prze wod zenia ciepła

(λ) – 0,152 (W/mK) ba da ny zgod nie z PN -EN 12664:2002;

współ czyn nik opo ru dy fu zyj ne go – 579,56 ba da ny wg

PN -EN 12572:2004, co przy za sto so wa niu płyt do prze -

gród war stwo wych za pew nia sku tecz ne od pro wa dze-

nie kon den sa tu pa ry wod nej z wnę trza prze gro dy. Pły ta

nie emi tu je lot nych związ ków or ga nicz nych, oło wiu i kad -

mu – ba da nie zgod ne z pro ce du ra mi od po wied nio

PB LS -002/4/09-1999 i PB LS -018/1/06-2006. Od por no ść

ogniowa A2 -s1, d0 na pod sta wie kla sy fi ka cji wg normy

PN -EN 13501-1+A1:2010; gę stość: 948 kg/m3 – wg pro -

ce du ry ba daw czej PB -LF -013/1/08-2006. Pły ty MgO ma -

ją izo la cyj ność aku stycz ną na po zio mie 20 dB. Przed -

sta wio ne wy ni ki uzy ska no dla pły ty magnezowej gru-

bo ści 11 mm.

Pro duk cja jest przy ja zna śro do wi sku, gdyż emi tu je jedynie

niewielką ilo ść CO
2
, co sprawia, że czę sto płyty magnezowe

pro mo wa ne są ja ko „pro dukt zie lo ny”.

Płyty MgO mo gą zna leźć po dob ne za sto so wa nie jak pły-

ty gip so wo -kar to no we, OSB czy włók no -ce men to we. Moż-

na je wykorzystać jako po szy cie ścian we wnętrz nych 

i ze wnętrz nych, ścian ki dzia ło we, pa ne le SIP (ang. struc tu ral
in su la ted pa nels), pa ne le aku stycz ne (zwłasz cza z pły tą

ma gne zo wą per fo ro wa ną) oraz wszę dzie tam, gdzie in -

we sto rom za le ży na szcze gól nej ochro nie obiek tu przed

po ża rem i ko ro zją bio lo gicz ną. Moż na je ła two tyn ko-

wać, ma lo wać, po kry wać płyt ka mi ce ra micz ny mi lub

kamiennymi, wkrę cać w nie śru by, wbi -

jać zszyw ki i wy gi nać.

Warto też wspomnieć o fir mie LS

Tech -Ho mes S.A. Dzia ła ona na

polskim ryn ku od 2009 r. i obec nie jest

no to wa na na gieł dzie New Con nect.

Spe cja li zu je się w wytwarzaniu ele -

men tów kom po zy to wych dla bu dow -

nic twa, w tym pa ne li kom po zy to wych

i pro fi li z ży wic wzmac nia nych włók -

nem szkla nym. Pły ta ma gne zo wa jest

skład ni kiem kom po zy towych pa ne li

war stwo wych pro du kowa nych przez

LS Tech -Ho mes S.A. i jest dys try bu owa na w Pol sce oraz

in nych kra jach ja ko pły ta MgO Gre en -LS -Tech. Pra ce ba -

daw cze i roz wo jo we fir my, a tak że bu do wa hal i za kup

li nii pro duk cyj nych wspie ra ne są ze środ ków unij nych w ra -

mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar -

ka 2007 – 2013. Fir ma po sia da już obiekt zlo ka li zo wa ny

w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach z 2 ha la mi o łącz nej po -

wierzch ni 3500 m2 oraz za ple czem so cjal nym i biu ro wym.

W ha lach za in sta lo wa ne są li nie do pro duk cji pa ne li kom po -

zy to wych (pły ta ma gne zo wa ja ko okła dzi na, sty ro pian ja ko

rdzeń) i kształ tow ni ków z ży wic zbro jo nych włók nem szkla -

nym w tech no lo gii prze cią ga nia (pul tru zji). W przy go to wa niu

jest nowa in we sty cja – bu do wa i uru -

cho mie nie pro duk cji w Pol sce środ ko -

wej i pół noc nej. Łącz na war tość in we -

sty cji w ha le prze my sło we, li nie pro -

duk cyj ne i pra ce ba daw czo -wdro że -

nio we wy nie sie ok. 40 mln zł.

Jesz cze jed na uwa ga do ty czą ca

na zew nic twa. W Polsce przy ję ła się

na zwa płyt MgO ja ko pły ty ma gne zo -

we, jed nak bio rąc pod uwa gę skład

che micz ny pod sta wo we go związ ku,

poprawniej by ło by określać je ja ko pły -

ty ma gne zjo we.
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Pły ty ma gne zo we mo gą być sto so wa ne m.in. ja ko:

■ de ko ra cja fa sad i sys te my ocie pla nia ścian zew-

nętrznych bu dyn ków;

■ po kry cia da chów;

■ ścia ny we wnętrz ne, pod ło gi i su fi ty;

■ ele men ty łu ko we i de ko ra cyj ne;

■ wy koń cze nie stry chów i pod da szy oraz po miesz czeń

o pod wyż szo nej wil got no ści, a także piw nic, ga ra ży;

■ obu do wa ko min ków;

■ za bez pie cze nia ognio od por ne;

■ obu do wy ma szyn i urzą dzeń;

■ de sko wa nie.

e-mail: sekretariat@lstechhomes.com
tel. 32 210 18 26


