Rynny

Rynny

Dobrze dobrany i zamontowany system
rynnowy chroni elewacje przed zaciekami,
a dom – przed zawilgoceniem Ăcian. ChoÊ
to niewielki wydatek w ogólnych kosztach
wykonania dachu, ma wpïyw na trwaïoĂÊ
budynku.

fot. Braas

Z jakich elementów skïada siÚ system rynnowy?
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W jaki sposób dobiera siÚ
przekrój i dïugoĂÊ rynien
oraz liczbÚ rur spustowych?

Rynna metalowa

Z jakiego materiaïu wybraÊ
rynny?
W powszechnym uĝyciu sÈ dwa systemy orynnowania – metalowe i z PVC. Orynnowanie metalowe moĝe byÊ produkowane
ze stali powlekanej, aluminium lub miedzi.
Wyboru rodzaju orynnowania powinno siÚ dokonywaÊ nie tylko w zaleĝnoĂci od jego ksztaïtu i barwy, ale takĝe lokalizacji
domu, poniewaĝ rynny:
stalowe sÈ mniej odporne na korozjÚ zwïaszcza w rejonach
o silnym zanieczyszczeniu powietrza lub nadmorskich,
z PVC majÈ znacznie wiÚkszÈ rozszerzalnoĂÊ cieplnÈ i na dachach silnie nasïonecznionych mogÈ siÚ okazaÊ mniej wytrzymaïe i szybciej traciÊ pierwotnÈ barwÚ.

fot. Brass

Do domu o nieskomplikowanym ksztaïcie dachu, przekrój i dïugoĂÊ rynien i liczbÚ rur spustowych moĝna dobraÊ samemu. JeĂli
dach ma liczne zaïamania, naleĝy poprosiÊ o pomoc dekarza lub
doradcÚ z firmy rynnowej.
Precyzyjny dobór orynnowania uïatwia wielkoĂÊ okreĂlana jako
efektywna powierzchnia dachu (EPD). Jest to powierzchnia, z jakiej system rynnowy ma odprowadziÊ wodÚ, obliczona ze wzoru: EPD = (b+c/2) × l
w którym:
b – poïowa szerokoĂci dachu
c – wysokoĂÊ dachu
l – dïugoĂÊ dachu

fot. Icopal
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Rynna z nieplastyfikowanego PVC

Co naleĝy sprawdziÊ podczas
wykonywania rynien przez
ekipÚ budowlanÈ?
Wynik obliczeñ naleĝy porównaÊ z wydajnoĂciÈ poszczególnych
systemów rynnowych (producenci podajÈ w katalogach tabele informujÈce, jakÈ powierzchniÚ moĝe odwodniÊ konkretna rynna),
a nastÚpnie wybraÊ odpowiedni rozmiar orynnowania. DobierajÈc
go, trzeba koniecznie wziÈÊ pod uwagÚ miejsce, w jakim przewidziany jest spust, czyli miejsce, w którym woda z rynny przechodzi do rury spustowej. Najlepsze jest centralne usytuowanie
spustu, a wiÚc na Ărodku systemu rynnowego. Rura usytuowana
na Ărodku dïugoĂci dachu moĝe przyjÈÊ dwa razy wiÚcej wody
niĝ rura na jego skraju.
Montaĝ rur powinien byÊ wykonany z zachowaniem podstawowej
zasady: odpïyw musi siÚ znajdowaÊ w najniĝszym punkcie orynnowania, by woda swobodnie do niego spïywaïa.
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OglÈdane z boku rynny muszÈ wystawaÊ mniej wiÚcej poïowÈ
swojej szerokoĂci poza krawÚdě poïaci dachowej.
Rury spustowe powinny byÊ zamocowane obejmami umieszczonymi bezpoĂrednio pod kielichami poïÈczeniowymi.
Kontroli orynnowania bezpoĂrednio na dachu raczej nie zalecamy, zwïaszcza gdy jest on mocno spadzisty i ïatwo z niego spaĂÊ. Poniewaĝ jednak dla prawidïowego funkcjonowania
rynien i rur spustowych decydujÈce znaczenie ma ich szczelnoĂÊ, warto przy odbiorze robót poleciÊ ekipie napeïnienie ich
wodÈ (po zamkniÚciu odpïywów) mniej wiÚcej do 3/4 wysokoĂci i sprawdziÊ, czy nie ma przecieków lub wyraěnego uginania siÚ rynien.
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ZamarzajÈca w rynnach woda jest najczÚstszÈ przyczynÈ uszkodzeñ orynnowania.
Moĝna temu zapobiec, ukïadajÈc w rynnach kable grzejne.
W handlu dostÚpne sÈ kable oporowe ze wzmocnionÈ powïokÈ przystosowane do umieszczania w rynnach i rurach spustowych. Przyjmuje siÚ, ĝe ich moc powinna wynosiÊ
20–30 W na metr dïugoĂci rynny. Do sterowania pracÈ kabli niezbÚdny jest termostat
zaïÈczajÈcy ogrzewanie, gdy temperatura spadnie poniĝej 0°C.
Moĝna równieĝ zamontowaÊ droĝsze, ale zuĝywajÈce mniej energii, kable samoregulujÈce siÚ. Ich moc samoczynnie dostosowuje siÚ do temperatury otoczenia – im chïodniej, tym wiÚcej oddajÈ ciepïa.

fot. Elektra

Jak zabezpieczyÊ rynny przed zamarzaniem?

Kabel grzejny uïoĝony na dnie rynny ochroni jÈ
przed zaleganiem Ăniegu i zamarzaniem wody

fot. Henkel

Czy ukïadaÊ rynny na tarasie?

Aby zapobiec zaciekom, jakie mogïyby pojawiÊ siÚ na elewacji,
powierzchnia tarasu wymaga skutecznego odprowadzenia wody –
zamontowania orynnowania

Gdzie naleĝy odprowadzaÊ
wodÚ deszczowÈ?

Decyzja o naprawie lub wymianie orynnowania zaleĝy przede
wszystkim od przyczyny uszkodzenia i stanu technicznego
wszystkich jego elementów. Zniszczenia powstaïe w wyniku
np. oberwania przez wiatr lub upadku konara drzewa wymagajÈ
najczÚĂciej wymiany uszkodzonego fragmentu, ale pod warunkiem ĝe dysponujemy elementami pasujÈcymi do tego systemu
orynnowania. Rynny z licznymi ogniskami korozji, odksztaïcone lub ěle zamocowane lepiej wymieniÊ w caïoĂci.
Niewielkie nieszczelnoĂci na poïÈczeniach czy teĝ nieznaczne
odksztaïcenia rynien moĝna naprawiÊ, zakïadajÈc nowe obejmy lub doginajÈc orynnowanie.

Sposób odprowadzenia wody deszczowej z orynnowania zaleĝy od warunków gruntowych i wielkoĂci dziaïki oraz moĝliwoĂci podïÈczenia np. do kanalizacji burzowej czy odprowadzania
nadmiaru wód do rowów melioracyjnych. Na gruntach przepuszczalnych, ïatwo wchïaniajÈcych wodÚ, wystarczy zapewniÊ jej rozprowadzenie na wiÚkszej powierzchni np. przez uïoĝenie korytek pod wylotami rur spustowych kierujÈcych wodÚ
z dala od Ăcian domu. Na gruntach o gorszej przepuszczalnoĂci
moĝna wykonaÊ drenaĝ podpowierzchniowy z warstwy ĝwiru
przykrytej geowïókninÈ, a nastÚpnie przysypanej gruntem. Na
gruntach nieprzepuszczalnych lub w sÈsiedztwie duĝych utwardzonych powierzchni wokóï domu konieczne moĝe byÊ wykonanie studni chïonnej poïÈczonej z orynnowaniem rurami uïoĝonymi pod ziemiÈ. Spïyw wody z rynien powinien wchodziÊ
do wpustu odpïywowego wyposaĝonego w osadnik piasku, co
zapobiega zamulaniu siÚ studni chïonnej. Wpusty odpïywowe
montuje siÚ równieĝ, gdy deszczówka ma
byÊ odprowadzana do kanalizacji.
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Uïoĝenie betonowych korytek pod wylotami
rur spustowych skieruje wodÚ z dala od Ăciany
i umoĝliwi rozprowadzenie jej na wiÚkszej
powierzchni gruntu

fot. Icopal

Kiedy rynnÚ wymieniÊ, a kiedy
warto jÈ naprawiaÊ?

JeĂli uszkodzeniu ulegï
pojedynczy element,
moĝna go wymieniÊ na
nowy, w przypadku korozji
lub odksztaïceñ blachy
konieczne jest wymiana
caïego orynnowania
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Na krawÚdziach tarasu – zwïaszcza umieszczonego wysoko nad terenem – naleĝy zamontowaÊ rynny odprowadzajÈce wodÚ z jego powierzchni. Zapobiegnie to zaciekom, jakie na elewacji mogïaby powodowaÊ woda deszczowa, która zawsze spïukuje zanieczyszczenia
z powierzchni tarasu.
Rynny montuje siÚ przy najniĝszej krawÚdzi nachylenia powierzchni, ale na wiÚkszych tarasach warto równieĝ rynny umocowaÊ po
jego bokach.
Brzegi tarasu powinny byÊ zakoñczone fartuchami blaszanymi kierujÈcymi deszczówkÚ do wnÚtrza rynny.
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Ile kosztuje dach?
Konstrukcja dachu oraz jej pokrycie wraz z obróbkami czÚsto kosztuje wiÚcej niĝ wzniesienie Ăcian zewnÚtrznych, zwïaszcza gdy dach jest
stromy, ma skomplikowany ksztaït i szerokie okapy.
Trzeba teĝ pamiÚtaÊ, ĝe w analizie kosztów istotnÈ pozycjÚ mogÈ stanowiÊ elementy uzupeïniajÈce, pomijane, gdy kierujemy siÚ jedynie
cenÈ jednostkowÈ m2 pokrycia dachowego. Dlatego najlepiej, by podstawÈ do zestawienia potrzebnych materiaïów byï zawsze projekt, który pokazujemy dekarzowi lub zanosimy do firmy sprzedajÈcej pokrycia, która przygotuje kosztorys.

Wykonanie przebiega najczÚĂciej w trzech etapach, realizowanych
zwykle przez róĝne ekipy:
wykonanie konstrukcji dachowej,
pokrycie wraz z obróbkami dekarskimi i orynnowaniem,
uïoĝenie podsufitki.
Wbrew pozorom zróĝnicowanie kosztów róĝnych pokryÊ dachowych
(w popularnych ich odmianach) nie jest tak duĝe jak siÚ powszechnie
sÈdzi. I tak pokrycia powszechnie uznawana za tanie np. blachodachówki w porównaniu z drogimi dachówkami ceramicznymi w ïÈcznych
kosztach materiaïów i robocizny nie sÈ znaczÈco tañsze (patrz tabelka). KalkulujÈc koszty trzeba wiÚc, oprócz podstawowego materiaïu
pokryciowego, uwzglÚdniÊ koszty akcesoriów, które zwykle sÈ duĝo
droĝsze od podstawowych elementów oraz robocizny, która moĝe stanowiÊ znaczÈcy udziaï w koñcowych kosztach pokrycia dachu.

Koszty wykonania dachu
1.Wykonanie konstrukcji
dachowej

zakup materiaïów: drewna i ïÈczników
robocizna

15 –25 zï/m2, zaleĝnie od regionu Polski

W sumie

65 –75 zï/m2

2. Pokrycie wraz z obróbkami
dekarskimi i orynnowaniem

materiaïy

60 –70 zï/m2, (blachodachówki z akcesoriami,
rusztem i foliÈ dachowÈ)

robocizna

20 – 30 zï/m2

blachodachówki

80 –100 zï/m2

W sumie
materiaïy

70 – 80 zï/m2 (blachodachówki z akcesoriami,
rusztem i foliÈ dachowÈ)

robocizna

20 – 30 zï/m2

blachodachówki z posypkÈ

90 –110 zï/m2

W sumie
materiaïy

80 – 90 zï/m2 (dachówki z akcesoriami, rusztem
i foliÈ dachowÈ)

robocizna

40 – 50 zï/m2

dachówki ceramiczne

120 –140 zï/m2

W sumie
materiaïy

60 –75 zï/m2 (gonty z akcesoriami, pïytami OSB
i foliÈ dachowÈ)

robocizna

15 –25 zï/m2

gonty bitumiczne

W sumie
orynnowanie
3. Uïoĝenie podsufitki
na okapach

ok. 50 zï/m2, w zaleĝnoĂci od ksztaïtu
i rozpiÚtoĂci dachu

75 –100 zï/m2
30 zï/ m.b. (materiaïy z robociznÈ)

materiaïy

25 – 35 zï/m2, w zaleĝnoĂci od rodzaju uĝytych
paneli i sposobu ich ukïadania

robocizna

15 –20 zï/m2

W sumie

40 – 55 zï/m2

W kalkulacji kosztów wykonania dachu trzeba teĝ uwzglÚdniÊ montaĝ okien dachowych, ewentualnych elementów ozdobnych
i instalacji odgromowej.
W praktyce wydatki na dach moĝna kalkulowaÊ na poziomie 150 –200 zï/m2 jego powierzchni.
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