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Dobrze dobrane rynny  

sprawnie odprowadzaj

wod  nawet w czasie 

najwi kszej ulewy. Bez 

nich na elewacji szybko 

pojawi yby si  brzydkie 

zacieki, niszcz ce struk-

tur cian. Nie nale y

te  zapomina  o wp ywie 

rynien na ostateczny 

wygl d domu.

Na szcz cie w a ciwy 

dobór czy monta  oryn-

nowania nie s  trudne.

Jaros aw Antkiewicz
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Pokrycia dachowe 44

Rynny

Najpopularniejsze w domach jednorodzin-

nych s  typowe rynny wisz ce o pó okr g ym

(rzadziej kwadratowym) przekroju. Wraz 

z rurami spustowymi oraz innymi elementa-

mi tworz  tzw. system rynnowy.

Sporadycznie stosuje si  te  rynny stoj ce,

które s  niewidoczne na elewacji.

Przekroje rynien i rur spustowych dobiera si

zale nie od tzw. efektywnej powierzchni dachu 

(EPD). B dzie wi c przydatna, gdy skontaktuje-

my si  ze sprzedawcami ró nych systemów. 

Je li nachylenie po aci nie przekracza 10°, 

przyjmuje si , e EPD jest taka sama jak po-

wierzchnia dachu. Do obliczenia orynnowania 

bardziej stromych dachów korzysta si  ze wzo-

ru, którego symbole wyja niono na rysunku:

EPD = (W + ½H) • L

Jak wida , EPD takich samych budynków 

jest tym wi ksza, im bardziej stromy jest ich 

dach.

Trudniejszym zadaniem ni  wyznaczenie 

efektywnej powierzchni dachu jest w a ciwe 

rozmieszczenie rur spustowych. Naj atwiej zro-

bi  to na prostym dwuspadowym dachu – zwy-

kle wystarczaj  wówczas cztery rury w naro-

ach budynku. Na dachach  o skomplikowa-

nych kszta tach zaleca si  montowanie dodat-

kowych rur spustowych w pobli u koszy, bo 

w tych miejscach zawsze sp ywa wi cej wody.

Wod  z dachu mo na odprowadza :

 na powierzchni  dzia ki: woda z rur spu-

stowych sp ywa po prostu na trawnik – je li

nie jest to uci liwe, najcz ciej tak w a nie

si  dzieje;

Kosze to miejsca, w których warto za o y  dodat-

kowe rury spustowe, bo sp ywa tam wi cej wody
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Rys. 1. Elementy systemu rynnowego

W a ciwe umieszczenie podtrzymywaczy. 

Podtrzymuj ce rynn  uchwyty (rynhaki) powin-

ny by  umieszczone zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta. Zwykle odleg o  pomi dzy nimi wy-

nosi 40 cm, je li podtrzymuj  rynny   z tworzywa 

sztucznego, oraz 50–60 cm, je li rynny stalowe. 

Dodatkowe uchwyty s  potrzebne zawsze w po-

bli u wpustów do rur spustowych oraz na kra -

cach rynien.

Spadek w kierunku odp ywu, czyli wpustu. 

Rynny powinny by  u o one ze spadkiem 

0,5÷2% (od 0,5 do 2 cm na 1 m d ugo ci). Wa ne, 

by by  on sta y na ca ej d ugo ci pomi dzy wpu-

stami, bo inaczej woda nie b dzie dobrze sp y-

wa . W a ciwy spadek wyznacza si  wed ug

po o enia skrajnych rynhaków przez rozci gni -

cie mi dzy nimi sznura, wzgl dem którego roz-

mieszcza si  nast pnie uchwyty po rednie.

Po o enie zewn trznej kraw dzi rynny. 

Zewn trzna kraw d  rynny powinna znale  si

ok. 1,5 cm ni ej ni  kraw d  wewn trzna (po o-

ona bli ej ciany). Dzi ki temu nawet je li woda 

zacznie si  przelewa  przez kraw d  rynny, cia-

na b dzie mniej nara ona na zamoczenie.

Na co trzeba 
uwa a ?

 Zewn trzna kraw d  rynny powinna by

umieszczona nieco ni ej ni  wewn trzna

 Haki podtrzymuj ce rynny umieszcza si

co 40–60 cm oraz zawsze na ich ko cach 

i w pobli u wpustów
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Rys. 2. Wymiary konieczne do wyznaczenia efektywnej powierzchni dachu
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Rynny

 do studni ch onnej na dzia ce – je li na 

powierzchni terenu s  gliny lub i y, a pod 

nimi – warstwy przepuszczalne, taka studnia 

umo liwia odprowadzenie deszczówki 

w g b gruntu;

 do kanalizacji zbiorczej, lecz tylko wów-

czas, gdy jest u ytkowana jako ogólnosp aw-

na (czyli odbiera te  wody z opadów burzo-

wych), a nie wy cznie cieki bytowo-gospo-

darcze. Na takie odprowadzanie wód desz-

czowych trzeba uzyska  zgod  przedsi bior-

stwa wodno-kanalizacyjnego;

 do rowu melioracyjnego – za zgod  lokal-

nych w adz (wydzia u odpowiedzialnego za 

gospodark  wodn ).

Woda deszczowa mo e by  te  gromadzona 

w zbiorniku, a nast pnie u ywana do ró nych 

celów – na przyk ad do podlewania ogrodu.

Plastikowe czy stalowe?
Najcz ciej stosuje si  rynny z tworzywa 

sztucznego. Bardzo popularne s  tak e ryn-

ny stalowe z blach powlekanych, cho  pro-

dukuje si  je te  z innych rodzajów blachy, 

na przyk ad cynkowej lub powlekanej alu-

miniowej. Bardzo popularne dawniej rynny 

ze stali ocynkowanej wysz y z u ycia, bo  

ich pow oka cynkowa atwo ulega a uszko-

dzeniom, co przyczynia o si  do ich szyb-

kiej korozji.

Stosuje si  te  rozmaite rynny nietypowe, 

na przyk ad drewniane – w domach nawi -

zuj cych stylistycznie do architektury ludo-

wej. Ze wzgl dów estetycznych rury spusto-

we niekiedy zast puje si a cuchami.

Wybieraj c rynny z okre lonego materia u,

kierujemy si  przede wszystkim w a nie

wzgl dami estetycznymi, staramy si  wi c,

by pasowa y do pokrycia dachu oraz do ele-

wacji. W pewnych sytuacjach istotne mog

by  te  konkretne cechy u ytkowe.

Porównanie wad i zalet najpopularniej-

szych rynien i rur spustowych przedstawia 

tabela.

Koszty
Cena orynnowania zale y przede wszystkim 

od kszta tu dachu. Je li budynek ma np. 

8×12 m i przykrywa go dach dwuspadowy, 

to potrzebne b dzie 24 m rynien, 4 rury spu-

stowe i 4 denka do zako czenia rynien. Je li

natomiast dach by by czterospadowy, to ko-

nieczne b dzie 40 m rynien, zamiast denek 

Obróbka blacharska okapu. Dla w a ciwe-

go funkcjonowania orynnowania bardzo wa na

jest w a ciwa obróbka okapu, tak by woda 

z dachu trafia a wprost do rynny, nie mocz c

czo owej powierzchni krokwi ani deski okapo-

wej. Przyk adowy sposób wykonania takiej 

obróbki pokazano na rysunku.

Przekrój rynien i rur spustowych. Lepiej 

nie stosowa  rur spustowych o rednicy mniej-

szej ni  100 mm, nawet wówczas gdy po-

wierzchnia odwadnianego dachu jest niewiel-

ka. Tak e rednic  rynien lepiej zastosowa

nieco wi ksz  ni  zbyt ma , bo rury i rynny 

o niewielkiej rednicy atwiej obmarzaj  i lód 

mo e ca kowicie je zatka . Takie rynny s  te

bardziej podatne na zatkanie przez opad e li-

cie czy drobne ga zki.

Rys. 3. Bez dobrej obróbki okapu odprowadzenie wody z dachu nie b dzie funkcjonowa  w a ciwie

 Siatka z tworzywa sztucznego: uniemo liwia 

gromadzenie si  li ci czy szyszek w rynnach

 Najprostszy i najta szy zbiornik wody deszczowej 

to zwyk a beczka z tworzywa sztucznego

 Rynny stalowe cechuje du a wytrzyma o  na 

uszkodzenia mechaniczne np. przez zalegaj cy nieg
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potrzebne b d  z czki 90°, zu yjemy te

wi cej rynhaków.

By uzyska  wiarygodn  wycen , najlepiej 

wi c pokaza  sprzedawcy rysunki z projektu.

Natomiast ró nice w cenach ze wzgl du na 

materia  pomi dzy popularnymi rynnami 

plastikowymi i stalowymi s  ma e – przypad-

ku pierwszego z opisanych dachów cena wy-

niesie 1100–1500 z  w zale no ci od produ-

centa. Cen  mo e za to znacz co podnie

znaczna liczba z czek (jedna kosztuje zwy-

kle dro ej ni  metr rynny).

Za monta  orynnowania na prostym dachu 

zap acimy oko o 400 z . Warto to od razu zle-

ci  ekipie dekarskiej wykonuj cej pokrycie 

dachu.

Zamarzaniu wody w rynnach mo na przeciw-

dzia a  przez u o enie w nich kabli grzejnych, ale 

oznacza to dodatkowe koszty inwestycyjne, 

a pó niej tak e eksploatacyjne. Zatykaniu rynien 

i rur spustowych li mi mo na zapobiec dzi ki 

specjalnym siatkom wk adanym w rynny.

Dylatacje d ugich rynien. Rynny d u sze ni

20 m trzeba  dzieli  na krótsze odcinki za pomoc

specjalnych z czek dylatacyjnych, umo liwia-

j cych ich swobodne kurczenie si  i wyd u anie. 

Podzia  d ugich rynien oznacza konieczno

u ycia wi kszej liczby wpustów i rur spusto-

wych. Zwykle jednak warto to zrobi , bo  bardzo 

d ugie rynny nie wygl daj  dobrze:  konieczno

zachowania  odpowiednich spadków sprawia, e

zwracaj  na siebie uwag  i szpec  elewacj .

 Kable grzejne we wpustach rynnowych – naj-

skuteczniejszy sposób zapobiegania oblodzeniom

z PVC stalowe

+ ca kowicie odporne na korozj , nawet pod dzia aniem

agresywnych zanieczyszcze

+ odporne na uszkodzenia mecha-

niczne, a pod wp ywem uderzenia ra-

czej si  odkszta caj , ni  p kaj

i mo na je naprawi

+ niewra liwe na drobne zarysowania, np. przez ga zie

drzew czy krzewów, a ewentualne rysy nie s  widoczne 

dzi ki barwieniu tworzywa w masie;

+ dobrze znosz  silne nas onecznie-

nie, a tak e nisk  temperatur

+ bardzo atwe w monta u, bo do obróbki nie wymagaj

specjalistycznych narz dzi;

– podatne na korozj , szczególnie 

w miejscach, gdzie fabrycznie nanie-

sione pow oki zosta y uszkodzone 

np. w miejscach ci cia i zarysowania

– wra liwe na silne nas onecznienie:  rozgrzane tworzywo 

bardzo si  rozszerza, ale negatywne skutki tego zjawiska 

mo na wyeliminowa  dzi ki po czeniom i uchwytom za-

pewniaj cym swobod  ruchu – trudne w obróbce, do której wy-

magaj  u ycia specjalistycznych  

narz dzi– pod wp ywem s o ca mog  zmienia  kolor

– wra liwe na uszkodzenia mechaniczne, zw aszcza w ni-

skiej  temperaturze, gdy  wtedy plastik staje si  kruchy

ZDANIEM EKSPERTA

W jakich sytuacjach najlepiej zastosowa  rynny stalowe, a kiedy z PVC?

Rynny wykonane z PVC mo na poleci  tym klientom, dla których atwo  i szybko  monta u opartego na zatrzaskach 

i uszczelkowych czeniach ma kluczowe znaczenie. Uszczelkowy system PVC to produkt mo liwy do samodzielnego 

monta u. Najsilniejsz  stron  tych produktów jest 100% odporno  na korozj . S abymi stronami systemów PVC jest re-

latywnie ni sza trwa o  koloru oraz ni sza ni  w stali wytrzyma o  mechaniczna. Jednak produkty najnowszej gene-

racji minimalizuj  te wady. Najnowsz  generacj  systemów PVC tworz  dwie warstwy – warstwa zewn trzna odpowie-

dzialna za wra enia estetyczne – wysoki po ysk, g boki i trwa y kolor, odporno  na dzia anie promieniowania UV oraz 

wewn trzna odpowiadaj ca za odporno  mechaniczn . W systemie Galeco PVC dodatkowo zastosowano jasne wn trze rynny, dzi ki czemu 

nagrzewa si  ona do 15% mniej, co skutkuje lepsz  stabilno ci  ca ego orynnowania.

Systemy ze stali powlekanej to przede wszystkim bardzo wysoka wytrzyma o  mechaniczna, przydatna zw aszcza przy osuwaj cym si  z da-

chu niegu. Do niedawna dominowa y na rynku rynny o profilu skandynawskim, p ytszym od tych dost pnych w systemach z PVC. Obecnie 

tak e w systemach ze stali dost pny jest g boki profil rynny. Produkty stalowe z pow ok  organiczn  cechuje podwy szona wytrzyma o  na 

odbarwianie UV, zatem trwa o  koloru jest wy sza ni  w produktach z PVC. Wra liwo  na zarysowania powierzchni zw aszcza rynien i rur 

wyeliminowano poprzez zabezpieczanie ich specjaln  folia, atw  do usuni cia tu  przed monta em rynny czy rury. Produkty ze stali s  pro-

duktami dro szymi od tych z PVC, cho  niektóre rozwi zania, jak cho by naro niki cz ce si  bezpo rednio z rynnami bez konieczno ci zaku-

pu dwóch dodatkowych czników, obni aj  koszt ca ego systemu, przybli aj c go do poziomu dro szych PVC. 

Reasumuj c, systemy z PVC to relatywnie ta sze, proste w monta u produkty wra liwsze na uszkodzenia mechaniczne, za  systemy stalowe 

to dro sze, stabilniejsze i wysoko odporne na obci enia produkty. Oba rodzaje orynnowania, zakupione u markowych producentów, zagwa-

rantuj  skuteczn  ochron  przed wod  na wiele lat.

Tomasz Piotrowski 

z firmy Galeco
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