WYBIERAMY
I KUPUJEMY
Rynny

Prawdopodobnie kaĝdemu
zdarzyïo siÚ znaleěÊ w poïoĝeniu gorszym niĝ poprzednie.
Szczególnie duĝe ryzyko takich sytuacji pojawia siÚ podczas modernizacji domu
– na przykïad przy docieplaniu Ăcian zewnÚtrznych
i renowacji elewacji, kiedy to
inwestorzy zapominajÈ sprawdziÊ szczelnoĂÊ rynien. Po
zakoñczeniu prac i wydaniu
sporej kwoty okazuje siÚ,
ĝe z powodu przecieków
w rynnach pÚkajÈ nowe tynki,
jakoĂÊ izolacji znacznie spada
i wilgoÊ trafia do pomieszczeñ. Kïopoty mogÈ siÚ pojawiÊ takĝe przez zïe odprowadzanie wody z rynien, która
moĝe wsiÈkaÊ w fundamenty
domu.
Niestety sam zakup nowego
systemu rynnowego nie zaïatwi sprawy. Równie waĝny
jest fachowy montaĝ i wïaĂciwa konserwacja rynien.
Musimy wiedzieÊ, jak dbaÊ
o rynny, kiedy i jak je czyĂciÊ,
w jaki sposób zabezpieczyÊ
przed mrozem czy gromadzÈcymi siÚ w nich liĂÊmi.
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fot. Balex

Emilia Rosïaniec

Z deszczu
pod rynnÚ?
Fachowy montaĝ rynien stanowi zazwyczaj 10% ceny samych materiaïów. Za
montaĝ samodzielny nic nie zapïacimy.
Wbrew pozorom jednak, wybierajÈc wïaĂnie pierwsze rozwiÈzanie, realnie zaoszczÚdzimy. Dlaczego? Gwarancja, jakÈ
otrzymamy od producenta, jest waĝna tylko wtedy, gdy montaĝ zostaï wykonany prawidïowo, a jak wiadomo, przy
montaĝu amatorskim nietrudno o bïÚdy, a wiÚc
i o utratÚ moĝliwoĂci
darmowej wymiany czy
naprawy uszkodzonych
elementów systemu rynnowego. Warto zatem
montaĝ rynien powierzyÊ
dekarzom polecanym
przez firmÚ, w której
je kupiliĂmy.

optymalnie dobrany: zaleĝnie od strefy
opadowej, w jakiej poïoĝony jest budynek
(sprawdě – rys. poniĝej), a takĝe od wymiarów i kÈta nachylenia dachu.
PrawidïowÈ wielkoĂÊ orynnowania pomaga okreĂliÊ efektywna powierzchnia dachu – EPD. Na dachach pïaskich jest ona

Wybór systemu
¿eby system rynnowy
skutecznie odprowadzaï
wodÚ z dachu, musi byÊ

Rozkïad Ărednich rocznych opadów w róĝnych regionach
Polski

6,2

GAMRAT

5m

System rynnowy Gamrat PVC 125/90
mm
materiaï: PVC z dodatkami substancji
zwiÚkszajÈcych odpornoĂÊ wyrobu na
promienie UV i elastycznoĂÊ
gwarancja: 10 lat

3m

˚
30

równa powierzchni poïaci dachowej, na spadzistych zaĂ wylicza siÚ jÈ ze wzoru:
EPD = (b+c/2) × l, gdzie:
b – poïowa szerokoĂci dachu
c – wysokoĂÊ dachu
l – dïugoĂÊ dachu
OtrzymanÈ liczbÚ trzeba nastÚpnie odszukaÊ
w tabelach producentów rynien. WartoĂÊ ta powie nam, jaki system bÚdzie odpowiedni, tzn.
jakie powinny byÊ: dïugoĂÊ, przekrój rynien,
liczba rur spustowych itp.
Kolejne waĝne elementy, wpïywajÈce na
wydajnoĂÊ systemu rynnowego, to umiejscowienie rur spustowych oraz odpowiedni dobór materiaïu. NajwiÚkszÈ wydajnoĂÊ odwodnienia dachu uzyskuje siÚ dziÚki rurom
umieszczonym w poïowie jego szerokoĂci.
Materiaï systemu rynnowego powinien byÊ
dostosowany do pokrycia dachowego, a takĝe
warunków atmosferycznych.
NajwiÚkszÈ popularnoĂciÈ w Polsce cieszÈ
siÚ systemy rynnowe wykonane z PCV i metalu (najczÚĂciej blachy stalowej ocynkowanej
lub aluminiowej).
Rynny z PVC. Ze wzglÚdu na to, ĝe charakteryzujÈ siÚ duĝÈ rozszerzalnoĂciÈ cieplnÈ,
lepiej stosowaÊ je na dachach sïabo nasïonecznianych. Inaczej szybko stracÈ barwÚ
i wytrzymaïoĂÊ. Rynny z PVC dobrze sprawdzajÈ siÚ w domach poïoĝonych wĂród drzew,

Rynny

1087 zï

12 m

W galerii prezentujemy systemy rynnowe na dach dwuspadowy o wymiarach: poïaÊ
– 75 m2, dïugoĂÊ okapu 12 m,
wysokoĂÊ okapu nad poziomem gruntu 3 m, dïugoĂÊ poïaci 6,25 m.
KÈt nachylenia poïaci 30 stopni.
Ceny nie obejmujÈ kosztów
montaĝu.
WartoĂci podane w milimetrach
oznaczajÈ:
wartoĂÊ 1. – szerokoĂÊ rynny,
2. – Ărednica rury spustowej.

dotykajÈcych konarami dachu. Ewentualne
uszkodzenia nie bÚdÈ widoczne, bo rynny te
sÈ barwione w masie, wiÚksze rysy zaĂ moĝna
uzupeïniÊ pastÈ renowacyjnÈ.
Rynny z metalu. SÈ mniej odporne na zarysowania i korozjÚ, nie naleĝy stosowaÊ ich
na obszarach silnie zanieczyszczonych i nadmorskich. SprawdzÈ siÚ natomiast w rejonach
o obfitych opadach Ăniegu – majÈ bowiem
duĝÈ wytrzymaïoĂÊ mechanicznÈ (zwïaszcza
stalowe).
DobierajÈc materiaï rynien do pokrycia dachowego, naleĝy kierowaÊ siÚ nastÚpujÈcymi
zasadami:
PVC moĝna stosowaÊ do wszystkich pokryÊ
dachowych;
metale dostosowuje siÚ do rodzaju pokrycia:
– dach z blachy miedzianej: orynnowanie
z blachy miedzianej;
– dach z blachy stalowej: orynnowanie z blachy stalowej;
– dach pokryty dachówkÈ ceramicznÈ lub cementowÈ: dowolny rodzaj orynnowania;
– dach pokryty gontami bitumicznymi i pïytami falistymi: dowolny rodzaj orynnowania,
z wyjÈtkiem miedzianego;
– dach kryty strzechÈ i gontem drewnianym
tu rynny nie sÈ konieczne.

1230,17 zï
GALECO
System rynnowy Galeco Stal 130/87 mm
materiaï: blacha stalowa powlekana obustronnie
gwarancja: 10 lat

SzczelnoĂÊ

1308,03 zï
RUUKKI
System rynnowy 125/87 mm
materiaï: blacha stalowa ocynkowana
pokryta z obu stron powïokÈ Pural
gwarancja: 20 lat

ceny brutto

EPD – efektywna powierzchnia dachu. Pozwala dobraÊ optymalnÈ szerokoĂÊ i dïugoĂÊ rynien oraz
okreĂliÊ niezbÚdnÈ ĂrednicÚ i liczbÚ rur spustowych

Test szczelnoĂci rynien nie powinien
nikomu sprawiÊ trudnoĂci. W pierwszej kolejnoĂci naleĝy zatkaÊ otwór
wylotowy. NastÚpnie, korzystajÈc na
przykïad z wÚĝa ogrodowego, napeïniÊ rynny wodÈ do ¼–½ ich wysokoĂci. Przecieków moĝemy siÚ spodziewaÊ przede wszystkim na ïÈczeniach
– tam bowiem pojawiajÈ siÚ najczÚĂciej. Takie miejsca, jeĂli przecieki
nie sÈ duĝe, moĝna naprawiÊ specjalistycznymi uszczelniaczami dekarskimi, zalecanymi przez producenta rynien. Waĝne, aby preparat moĝna byïo
pokryÊ farbÈ (w kolorze rynien), która
zamaskuje miejsce naprawy.
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1320,69 zï
DABLEX

Rynna z siatkÈ ochronnÈ. Takie zabezpieczenie chroni
jedynie przed wiÚkszymi liĂÊmi zapychajÈcymi rynny,
a drobniejsze zanieczyszczenia przedostajÈ siÚ do Ărodka.
Dlatego nawet rynny wyposaĝone w siatki ochronne trzeba czyĂciÊ – raz, a najlepiej dwa razy w roku

1321 zï
WAVIN
System Kanion 130/90 mm
materiaï: barwiony w masie wysokoudarowany nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC)
gwarancja: 10 lat

Powaĝniejsze uszkodzenia wymagaÊ bÚdÈ
bardziej zïoĝonych zabiegów. Do rynien stalowych trzeba bÚdzie przylutowaÊ nowy fragment blachy. W przypadku rynien z PVC, których czÚĂci ïÈczone sÈ na zatrzaski lub zïÈczki,
uszkodzonÈ czÚĂÊ najlepiej bÚdzie po prostu
wymieniÊ. Gdy zaĂ ich elementy sÈ klejone,
w miejscu pÚkniÚcia naleĝy przykleiÊ fragment
wyciÚty z innego kawaïka rynny.
Uwaga! Przed przystÈpieniem do prac naleĝy
koniecznie zapoznaÊ siÚ z zaleceniami producenta dotyczÈcymi naprawy danego systemu
i upewniÊ siÚ, czy uszkodzenia spowodowane sÈ
czynnikami mechanicznymi, czy teĝ wadÈ produktu. JeĂli wina leĝy po stronie producenta
i gwarancja jest wciÈĝ waĝna, naleĝy zareklamowaÊ produkt u sprzedawcy i nie rozpoczynaÊ samodzielnych napraw, aby nie utraciÊ gwarancji.

Czyszczenie

1484,60 zï
LINDAB

ceny brutto

System rynnowy 125/87 mm
materiaï: stal ocynkowana dwustronnie
powlekana powïokÈ polimerowÈ, specjalnie utwardzanÈ – HBP
gwarancja: 15 lat

Rynny najlepiej czyĂciÊ dwa razy w roku, na
wiosnÚ – aby usunÈÊ jesienne liĂcie i inne drobne zanieczyszczenia oraz oceniÊ stan rynien po
zimowych mrozach i Ăniegu, oraz przed jesieniÈ
– by pozbyÊ siÚ zanieczyszczeñ po letnich burzach. Drobne zanieczyszczenia takie jak: maïe
liĂcie, igliwie czy piasek, usuwa siÚ wysokociĂnieniowÈ myjkÈ lub wodÈ z wÚĝa ogrodowego.
Czyszczenie naleĝy zaczÈÊ w miejscu poïÈczenia rynny z rurÈ spustowÈ. WiÚksze zabrudzenia – duĝe liĂcie, patyki – moĝna usunÈÊ drewnianymi lub plastikowymi grabkami. Nie wolno
uĝywaÊ metalowych narzÚdzi z ostrymi krawÚdziami, które mogïyby uszkodziÊ rynny.

fot. . Tyco Thermal Controls

fot. Marley

System rynnowy RAIKO 125/90 mm
materiaï: blacha stalowa gruboĂci 0,6 mm
obustronnie ocynkowana (275 g/m2) i powlekana powïokÈ Prelaq Nova
gwarancja: 15 lat

a
Kable grzewcze ze wzmocnionÈ powïokÈ
przystosowane do montaĝu w: (a) rynnach, (b)
rurach spustowych i (c) krawÚdziach dachu. Kable
chroniÈ przed zamarzaniem i zaleganiem Ăniegu

ZDANIEM EKSPERTA
Gdzie podïÈcza siÚ kable grzejne i w jaki
sposób siÚ je rozprowadza?
Zasilanie przewodów grzejnych najlepiej
wyprowadziÊ na dachu w okolicy rynny.
Najlepszym miejscem jest naroĝnik budynku czyli punkt, gdzie rynna ma swój poczÈtek oraz gdzie najczÚĂciej instaluje siÚ rurÚ
spustowÈ. Przewody zasilajÈce powinny byÊ
zakoñczone puszkÈ przyïÈczeniowÈ umieszczonÈ na murze oporowym lub Ăcianie budynku. Moĝliwe jest teĝ podïÈczenie przewodów grzejnych przez termokurczliwe zestawy
przyïÈczeniowe.
Najlepszy moment na montaĝ przewodów
grzejnych to czas, gdy jeszcze na budynku
nie ma ocieplenia oraz tynków. NajczÚĂciej
wtedy równieĝ powstaje instalacja elektryczna i nie ma problemu z prowadzeniem przewodów zasilajÈcych po Ăcianach z dachu
do rozdzielni elektrycznej. Po zamontowaniu przewodów oraz puszek zostajÈ one czÚĂciowo lub caïkowicie zakryte przez ocieplenie budynku lub elewacjÚ i nie sÈ naraĝone
na uszkodzenia.
Michaï GoïaĂ
specjalista dziaïu technicznego
firmy Elektra

Moc grzejnych kabli oporowych do systemów rynnowych
mieĂci siÚ w zakresie 20–60 W/m. Ich pracÈ moĝna
sterowaÊ termostatem lub uĝyÊ kabli samoregulujÈcych

b

Zabezpieczenie...
przed zatykaniem
Zatrzymywaniu wiÚkszych zanieczyszczeñ
w rynnach i rurach spustowych moĝna zapobiec dziÚki zamontowaniu siatek ochronnych w rynnach i sitek w leju spustowym.
PrzydadzÈ siÚ szczególnie w domach poïoĝonych na terenach zalesionych, gdzie gromadzenie siÚ wiÚkszych liĂci (np. dÚbu, klo-

fot. Elektra

fot. Elektra

Rynny

c

nu, kasztanowca) zatyka rynny i powoduje
przelewanie siÚ wody opadowej przez ich
krawÚdzie.
Siatki nie zabezpieczÈ rynien przed drobnymi listkami czy igliwiem – zatem
w miejscach, gdzie nie ma ryzyka nanoszenia przez wiatr wiÚkszych zanieczyszczeñ, zakup siatek i sitek ochronnych nie
ma sensu.

przed zamarzaniem Ăniegu
ZalegajÈcy w rynnach Ănieg moĝe zamarzaÊ
i powodowaÊ pÚkanie rynien. Równie groěny
dla systemu jest czas odwilĝy, w którym pojawiajÈ siÚ trudnoĂci ze sprawnym odprowadzeniem topniejÈcego Ăniegu (nie tylko w rynnach, ale teĝ na dachu).
RozwiÈzaniem obydwu problemów sÈ kable grzewcze mocowane w rynnach i rurach
spustowych, a takĝe na krawÚdziach dachu.
W rynnach i rurach spustowych moc kabli dobiera siÚ w zaleĝnoĂci od strefy klimatycznej (od 20 do 60 W/m). Na poïaci dachowej zaĂ moc zainstalowanych kabli powinna
wynosiÊ od 200–300 W/m. Moĝna zdecydowaÊ siÚ na kable o staïej mocy cieplnej (steruje nimi termostat zaïÈczajÈcy napiÚcie przy
temperaturze poniĝej +5°C) lub samoregulujÈce o mocy dostosowujÈcej siÚ do temperatury zewnÚtrznej (wraz ze wzrostem temperatury pobierajÈ mniej energii elektrycznej).
Regulator sterujÈcy instalacjami kabli grzewczych moĝe byÊ wyposaĝony w czujnik temperatury bÈdě temperatury i wilgotnoĂci.
Instalacja zaïÈcza siÚ, gdy poziomy obydwu
czynników (temperatury i wilgotnoĂci) osiÈgnÈ ustawione wartoĂci.
REKLAMA
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Odprowadzenie wody

RozsÈdne gospodarowanie wodÈ deszczowÈ
moĝe przynieĂÊ spore oszczÚdnoĂci. Moĝna robiÊ
to na róĝnÈ skalÚ. NajprostszÈ metodÈ jest zbieranie deszczówki w zwykïÈ beczkÚ – jak na zdjÚciu
obok. ZgromadzonÈ wodÚ moĝna wykorzystaÊ np.
do podlewania ogrodu.
Znacznie wiÚcej moĝliwoĂci wykorzystania wody
deszczowej dajÈ instalacje skïadajÈce siÚ w standardowej wersji z filtra, zbiornika na wodÚ i pompy
– wodÚ z takiej instalacji moĝna wykorzystaÊ zarówno do nawadniania ogrodów (a), jak i na potrzeby
gospodarstwa domowego, np. jako wodÚ do prania czy spïukiwania toalet (b).

fot. Rheinzink

ZaoszczÚdě dziÚki wodzie deszczowej!

WodÚ deszczowÈ moĝna odprowadzaÊ na róĝne sposoby, zaleĝnie od warunków gruntowych i wielkoĂci dziaïki oraz moĝliwoĂci
podïÈczenia do kanalizacji burzowej lub rowów melioracyjnych.
JeĂli grunt wokóï domu ma wysokÈ przepuszczalnoĂÊ wody, a teren jest wystarczajÈco
duĝy, wodÚ moĝna odprowadzaÊ bezpoĂrednio po powierzchni dziaïki. Przy takim rozwiÈzaniu konieczne bÚdzie umieszczenie na
wylotach rur spustowych kolana na wysokoĂci ok. 10 cm od podïoĝa oraz uksztaïtowanie
misy odpïywowej (z betonu lub gotowych elementów) kierujÈcej wodÚ w stronÚ dziaïki.
Na gruntach o gorszej przepuszczalnoĂci
warto wykonaÊ drenaĝ podpowierzchniowy.
Skïada siÚ on z nastÚpujÈcych elementów:
umieszczonych pod rurami spustowymi studzienek osadnikowych przykrytych kratkÈ lub
bezpoĂrednio ïÈczÈcych siÚ z rurÈ spustowÈ;
rur drenarskich uïoĝonych w gruncie;
warstwy filtracyjnej ze ĝwiru i geowïókniny, na których ukïada siÚ rury.
W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych konieczne bÚdzie opcjonalnie:
wykopanie studni chïonnej, siÚgajÈcej dobrze przepuszczalnej warstwy gruntu;
umieszczenie zbiornika wody opadowej,
dziÚki któremu bÚdzie moĝna wykorzystaÊ zebranÈ wodÚ do podlewania ogrodu lub do innych celów gospodarczych, np. mycia samochodu, spïukiwania WC, prania);
odprowadzenie wody opadowej do rowu
melioracyjnego;
odprowadzenie wody opadowej do lokalnej
sieci kanalizacji burzowej lub ogólnospïawnej
(konieczne wówczas jest uzyskanie pozwolenia i wykonanie tzw. przykanalika z osadnikiem piasku).

a

Kompletny zestaw do
nawadniania ogrodów stosowany na terenach zielonych.

fot. Kessel

W skïad zestawu
wchodzÈ:
– zbiornik wody deszczowej;
– pompa zanurzeniowa;
– filtr wody deszczowej

Kompletny zestaw
do wykorzystywania
wody deszczowej
wewnÈtrz budynku
do zabudowy pod nawierzchniÈ twardÈ
(kostkÈ brukowÈ, kamiennÈ, klinkierowÈ itp.).

fot. Kessel

b

fot. Icopal

a

W skïad zestawu
wchodzÈ:
– zbiornik wody deszczowej;
– pompa zanurzeniowa;
– filtr wody deszczowej
– filtr zasysajÈcy
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UrzÈdzenie pompowe

fot. Kessel

Do powierzchniowego odprowadzania wody opadowej moĝna uĝyÊ korytek: (a) betonowych lub (b)
prefabrykowanych z PVC

fot. Plastmo

fot. Kessel

b

Zbiornik na wodÚ deszczowÈ

