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KONSTRUKCJA DACHU, POKRYCIA, RYNNY

Rynny

Orynnowanie to niewielki wydatek w ogólnych kosztach
budowy domu, ale istotnie wp³ywaj¹cy na trwa³oœæ
budynku. Rynny nieprawid³owo wykonane i niew³aœciwie odprowadzaj¹ce wodê z dachu, mog¹ powodowaæ
zniszczenie elewacji i zawilgocenie œcian.

Jakie s¹ elementy systemu rynnowego?
uchwyt rynny – tzw. rynajza
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Z jakiego materia³u wybraæ rynny?
powszechnym u¿yciu s¹ dwa rodzaje
systemów orynnowania – metalowe
i z PVC. Orynnowanie metalowe mo¿e byæ
produkowane ze stali powlekanej, aluminium lub miedzi. Wybór rodzaju orynnowania uzale¿niamy nie tylko od jego kszta³tu
i barwy, ale tak¿e lokalizacji domu. Rynny
stalowe s¹ bowiem mniej odporne na korozjê zw³aszcza w rejonach o silnym zanieczyszczeniu powietrza lub nadmorskich. Rynny z twardego PVC
Z kolei rynny z PVC maj¹ znacznie wiêksz¹ barwionego w masie
rozszerzalnoœæ
Rynny metalowe
ciepln¹ i przy silnym nas³onecznieniu mog¹ byæ mniej wytrzyma³e
i szybciej traciæ pierwotn¹ barwê.
fot. BLECH DACH

fot. CELLFAST
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Co nale¿y sprawdziæ
podczas wykonywania rynien
przez ekipê budowlan¹?
ontrola orynnowania bezpoœrednio na dachu jest
raczej nie zalecana, zw³aszcza gdy jest on mocno
spadzisty i ³atwo z niego spaœæ... Poniewa¿ dla prawid³owego funkcjonowania rynien i rur spustowych decyduj¹ce znaczenie ma ich szczelnoœæ, dlatego przy odbiorze
robót powinniœmy poleciæ ich nape³nienie wod¹ (przy
zamkniêtych odp³ywach) do ok. 3/4 wysokoœci. Potem
wystarczy sprawdziæ czy nie ma przecieków lub wyraŸnego uginania siê rynien. Rynny, patrz¹c na nie z boku,
musz¹ wystawaæ poza krawêdŸ po³aci dachowej o mniej
wiêcej 1/2 swojej szerokoœci. Natomiast rury spustowe
powinny byæ zamocowane obejmami umieszczonymi
bezpoœrednio pod kielichami po³¹czeniowymi.
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MÓJ PIERWSZY DOM

Jak zabezpieczyæ rynny przed zamarzaniem?
amarzaj¹ca w rynnach woda jest najczêstsz¹ przyczyn¹ uszkodzeñ orynnowania. Zapobiec temu mo¿emy uk³adaj¹c w rynnach kable grzejne.
W handlu dostêpne s¹ kable oporowe ze wzmocnion¹ pow³ok¹ przystosowane do
umieszczenia w rynnach i rurach spustowych. Przyjmuje siê, ¿e ich moc powinna
wynosiæ 20-30 W na metr d³ugoœci rynny. Do sterowania prac¹ kabli niezbêdny
jest termostat za³¹czaj¹cy ogrzewanie, gdy temperatura spadnie poni¿ej 0°C.
fot. ELEKTRA Mo¿na równie¿ zamontowaæ dro¿sze,
ale zu¿ywaj¹ce mniej energii, kable samoreguluj¹ce siê. Ich moc samoczynnie
dostosowuje siê do temperatury otoczenia – czym ch³odniej tym wiêcej oddaj¹
ciep³a.
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Kabel grzewczy u³o¿ony na dnie rynny ochroni j¹
przed zamarzaniem

Kiedy rynnê wymieniæ, a kiedy naprawiæ?
niewielkie nieszczelnoœci na po³¹czeniach czy nieznaczne odkszta³cenia
mo¿na naprawiæ zak³adaj¹c nowe
obejmy lub doginaj¹c orynnowanie.

ecyzja o naprawie lub wymianie
orynnowania zale¿y przede
wszystkim od przyczyny uszkodzenia
i stanu technicznego wszystkich jego
elementów. Zniszczenia powsta³e
w wyniku np. oberwania
przez wiatr lub upadku
konara drzewa wymagaj¹ najczêœciej wymiany
uszkodzonego
fragmentu, ale
pod
warunkiem, ¿e dysponujemy elementami
pasuj¹cymi do tego
systemu orynnowania.
Orynnowanie
z licznymi ogniskami
korozji, odkszta³cone lub
Ÿle zamocowane lepiej wymieniæ w ca³oœci. Oczywiœcie,

D

Gdzie odprowadzaæ
wodê deszczow¹?
posób odprowadzenia wody deszczowej z orynnowania zale¿y od warunków gruntowych i wielkoœci dzia³ki oraz mo¿liwoœci pod³¹czenia np. do
kanalizacji burzowej czy rowów melioracyjnych. Na gruntach przepuszczalnych, ³atwo wch³aniaj¹cych wodê, wystarczy zapewniæ jej rozprowadzenie
na wiêkszej powierzchni np. przez u³o¿enie korytek pod wylotami rur spustowych kieruj¹cych wodê z dala od
œcian domu. Na gruntach o gorszej
przepuszczalnoœci mo¿na wykonaæ
drena¿ podpowierzchniowy w postaci
warstwy ¿wiru przykrytej geow³óknin¹
a nastêpnie gleb¹. Na gruntach nieprzepuszczalnych lub w przypadku
utwardzenia du¿ej powierzchni wokó³
domu konieczne bêdzie wykonanie
studni ch³onnych po³¹czonych z orynnowaniem rurami u³o¿onymi pod ziemi¹. Sp³yw wody z rynien powinien
wchodziæ do wpustu odp³ywowego wyposa¿onego w osadnik piasku, co zapobiega zamulaniu siê studni ch³onnej
i umo¿liwia czyszczenie. Wpusty odp³ywowe montowane s¹ równie¿, gdy
deszczówkê odprowadza siê do kanalizacji.
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fot. PLANNJA

Czy uk³adaæ rynny na tarasie?
a krawêdziach tarasu nale¿y zamontowaæ rynny odprowadzaj¹ce wodê z jego powierzchni zw³aszcza wtedy, gdy jest on umieszczony wysoko nad powierzchni¹ terenu.
Zapobiegnie to zaciekom jakie mog¹ pojawiæ siê na elewacji, spowodowanym przez wodê
deszczow¹, która jednoczeœnie sp³ukuje zanieczyszczenia z powierzchni tarasu. Rynny
montowane s¹ przy najni¿szej krawêdzi nachylenia powierzchni, ale na wiêkszych tarasach
warto równie¿ rynny umocowaæ na jego bokach. Brzegi tarasu powinny byæ zakoñczone
blaszanymi fartuchami kieruj¹cymi deszczówkê do wnêtrza rynny.

fot. HENKEL
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