
1. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis i przybory kreślarskie (ołówek, linijkę). 

2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję: „Rola izolacji w obudowach dachów i 

stropodachów” 

3. Zapisz temat lekcji 

 

 1 Temat: Technologia wykonania obudowy na konstrukcji drewnianej 

  

 
 

4. Zapisz notatkę do zeszytu: 

Montaż okładzin (płyt G-K, lub gipsowo włóknowych) na pochyłych belkach (krokwiach) 

tworzących skosy oraz poziomych elementach konstrukcji dachowej (jętkach lub kleszczach) może 

być wykonany za pośrednictwem drewnianych elementów zwanych ŁATAMI. Łaty  o przekroju  

50 x 30mm do 60 x 50mm mogą być mocowane do krokwi bezpośrednio wkrętami lub przy 

pomocy uchwytów (wieszaków) typu ES. 

Z uwagi na brak spełnionych wymagań przeciwpożarowych oraz dużą pracochłonność 

podczas regulacji konstrukcji nie jest to często stosowane rozwiązanie w obecnych systemach 

obudowy dachowej. 

 Montaż płyt oraz spoinowanie połączeń przebiega w sposób analogiczny do omawianych 

dotychczas rozwiązań. 

 

5. Fragment obudowy do przerysowania w zeszycie (wraz z opisem) 

  

 



2 Temat: Technologia wykonania obudowy na konstrukcji stalowej 

 

 
 

Podręcznik strona 140 – 144, 148 – 155  

 

6. Zapisz notatkę do zeszytu: 

 W przypadku tego typu obudowy konstrukcja wykonana jest z gotowych profili stalowych 

ocynkowanych ogólnie dostępnych w składach budowlanych. W tym zakresie wykorzystywane są 

dwa rozwiązania: 

1. Profile sufitowe (CD i UD) mocowane do krokwi i kleszczy (jętek) za 

pośrednictwem wieszaków KOTWOWYCH (grzybków), wieszaków (uchwytów) 

typu ES lub rzadziej wieszaków sprężystych typu CLIP. 

2. Profile sprężyste (kapeluszowe) mocowane bezpośrednio do krokwi i kleszczy (jętek) 

przy pomocy wkrętów do drewna. 

Każde z rozwiązań posiada swoje wady i zalety, a wyboru należy dokonać po zapoznaniu z 

projektem oraz specyfikacją warunków wykonania robót. Obecnie najczęściej stosowanym 

rozwiązaniem są profile typu CD i UD na wieszakach kotwowych ponieważ daje możliwość 

zastosowania odpowiedniej grubości izolacji termicznej (także pod płaszczyzną krokwi). 

 

7. Przerysuj rys. 8.6 (str. 149) – górna część oraz rys. 8.7 (str.150) – górna część oraz poniższy rys. 

 

 
 



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 


