
1. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis i przybory kreślarskie (ołówek, linijkę). 
2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję: „Przyczyny i naprawa uszkodzeń obudowy dachów 

i stropodachów” 

3. Zapisz temat lekcji 

 

  

 

1 Temat: Obudowy dachów i stropodachów – powtórzenie wiadomości 

   

     
 
 

 

4. Treści do przypomnienia z w/w działu: 

• Rodzaje stosowanych izolacji  

• Sposoby mocowania izolacji 

• Wyznaczanie płaszczyzny skosu dachowego 

• Rodzaje konstrukcji do mocowania płyt g-k 

• Sposoby mocowania elementów stelaża suchej zabudowy 

• Wykonanie obudowy wokół okna dachowego (połaciowego) 

• Wykonanie naroży (wewnętrznych i zewnętrznych) 

• Mocowanie płyt g-k 

• Spoinowanie połączeń płyt g-k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Temat:  Obudowy elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych – przeznaczenie, 

właściwości, rodzaje 

 

  
 
5. Zapisz notatkę do zeszytu. 

 

Obudowy elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, itp.) oraz instalacyjnych stosowane są w celu: 

• Zabezpieczenia przed działaniem ognia i wysokiej temperatury 

• Zabezpieczenia przed czynnikami szkodliwymi (woda, wilgoć, substancje chemiczne, 

itp.) 

• Estetyczno-dekoracyjnym 

• Higieniczno-sanitarnym 

 

1. Sposób wykonania obudowy elementów konstrukcyjnych oraz rodzaj zastosowanych 

materiałów jest zależny od materiału z jakiego jest wykonany element. Może to być: 
• Drewno 

• Stal  

• Żelbet 

 

Jako materiał okładzinowy w obudowach elementów konstrukcyjnych stosowane są płyty g-k 

(zazwyczaj ogniochronne F (FH2)  lub DF (DFH2)) oraz płyty gipsowo-włóknowe. Płyty 

mocowane są do elementu konstrukcyjnego bezpośrednio wkrętami (np. słup drewniany), za 

pośrednictwem profili sufitowych CD (np. element żelbetowy) lub specjalnych łączników zwanych 

klipsami (np. dwuteownik stalowy).  

 

2. Obudowy elementów instalacyjnych dotyczą głównie: 

• Elementów instalacji kanalizacyjnej 

• Elementów instalacji wodnej  

• Elementów instalacji CO (centralnego ogrzewania) 

• Elementów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. 

• Głównych tras kablowych instalacji elektrycznej 

 

Wykonanie tego typu obudowy może być bardzo zróżnicowane w zależności od usytuowania, 

warunków montażowych, wielkości obudowy, dostępności do elementuinstalacji, itp. 



UWAGA! 

 

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z treścią tematów lekcji oraz obejrzeć załączone filmy 

instruktażowe. Kolejność czynności montażowych zapiszemy podzas wspólnej lekcji online. 

Notatki i rysunki do przerysowania w zeszycie będą podstawą do wystawienia oceny. 

Pozdrawiam.  

Dariusz Drabczyk 


