
Kl. II TRW (g) 

Przedmiot: Technologia robót suchej zabudowy 

Temat 4 

OBUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWYCH – TECHNOLOGIA WYKONANIA
 – proszę wpisać temat do zeszytu. 

Proszę o zapoznanie się z materiałem przedstawionym na stronie 61-62 podręcznika – Rys. 5.1 
Instrukcja wykonania obudowy konstrukcji poddasza  – proszę poćwiczyć umiejętność 
rozpoznawania wykonywanych czynności przedstawionych na poszczególnych rysunkach oraz 
kolejność wykonywania poszczególnych czynności.
Uczeń powinien umieć wymienić kolejność technologiczną przy wykonywaniu zabudowy 
poddasza.
W zeszycie przedmiotowym należy napisać kolejność technologiczną przy wykonywaniu 
zabudowy poddasza – na podstawie informacji zawartych w podręczniku.
 

Następnie proszę odpowiedzieć w zeszycie przedmiotowym na następujące pytania: 
1. Jakie profile i łączniki tworzą systemowe  rozwiązania szkieletu obudowy konstrukcji dachowej?
2. W jakich odległościach rozmieszcza się profile nośne na skosach i od czego to zależy?
3. Jak można zamontować uchwyty grzybkowe tworzące konstrukcję skosu?

Temat 5 

OBUDOWA KONSTRUKCJI DACHOWYCH – WYMAGANIA  ODBIOROWE PRZY 
MONTAŻU KONSTRUKCJI – proszę wpisać temat do zeszytu. 

Proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem:

1. Odbiór montażu konstrukcji – sprawdzeniu podlegają:
a) parametry techniczne profili (typ, grubość blachy, jakość powierzchni, oznaczenia wg 

AT lub PN-EN 14 195) zazwyczaj profil stalowy oznaczony jest znakiem CE lub znakiem
budowlanym, ujawniona jest jego grubość nominalna stali użytej do jego produkcji  
lub masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej np. AZ100

b) parametry techniczne i rozstaw wieszaków (np. bezpośrednich ES) (typ, nośność, 
rozstaw, grubość blachy, wymiary zewnętrzne, jakość powierzchni, oznaczenia wg At 
lub PN-EN 13964) – podobnie jak wyżej, rodzaj użytego łącznika, który wg zaleceń 
to przynajmniej 2 wkręty do konstrukcji drewnianej (np. 3,5 x 35) o minimalnej 
głębokości wkręcenia wynoszącej 30 mm

c) parametry techniczne i rozstaw elementów montażowych na obwodzie zabudowy 
poddasza (max rozstaw, rodzaj łącznika) zazwyczaj jest to kołek rozporowy lub dybel 
o średnicy i długości uzależnionych od podłoża min. 6 x 40 w max rozstawie co 100 cm

d) parametry techniczne taśmy uszczelniającej stosowanej na obwodzie poddasza pod 
profilami przyściennymi UD (zwykle jest to taśma z polietylenu spienionego o grubości 
minimum 3 mm) oraz sposób jej ułożenia na obwodzie zabudowy poddasza oraz 
pomiędzy wieszakami  a podłożem (jeśli wymaga tego specyfika dostawcy systemu) 



taśma na całej powierzchni styku wieszaka z podłożem tj. wzdłuż profili obwodowych 
UD powinna na połączeniach szczelnie przylegać do siebie(ułożona na styk oraz na całej
długości szczelnie dolegać do podłoża i profili bez widocznych gołym okiem 
prześwitów między taśmą a profilami i podłożem

e) długość i rozstaw profili CD, które zazwyczaj powinny być o długości 1,5-2,0 cm 
krótsze niż odległości między profilami obwodowymi UD o rozstawie co 40 cm

f) sposób połączenia profili CD z profilami obwodowymi UD- niedopuszczalne jest ich 
trwałe i sztywne połączenie z pomocą  wkrętów pchełek lub innych np. z zastosowaniem
zaciskarki, skrajne wieszaki powinny być maksymalnie 15 cm od ściany

g) połączenia profili CD na długości, łączenie powinno nastąpić przez łącznik wzdłużny 
do profili Cd skręcony za pomocą wkrętów pchełek z profilem CD, łączenia jeżeli 
występują w większej ilości powinny być przesunięte względem siebie o nie mniej 
niż 100 cm

Po zapoznaniu się z powyższym materiałem uczeń powinien wiedzieć:
1. Jakie parametry techniczne profili przy odbiorze konstrukcji są sprawdzane?
2. Jaką powinny mieć długość Profile CD i w jakim rozstawie powinny być montowane?
3. W jaki sposób łączy się profile  CD z UD?
4. W jaki sposób można łączyć profile CD na długości, i w jakiej odległości od siebie te łączenia 
można stosować?
5. W jakiej maksymalnej odległości od ściany powinny być montowane wieszaki?

Treść powyższej notatki należy przepisać do zeszytu lub wydrukować i wkleić.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących powyższych tematów proszę o kontakt za pomocą
Messengera lub na adres: bsuma@op.pl 

Pozdrawiam serdecznie 
B. Suma 


