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Cho  w niektórych 

przypadkach mo na 

zrezygnowa  z oryn-

nowania, jednak na 

wi kszo ci domów jest 

ono niezb dne. Dobrze 

dobrany i zamontowany 

system rynnowy 

chroni elewacj  przed 

zaciekami wody, a dom 

przed zawilgoceniem 

cian. Ten niewielki 

wydatek w ogólnych 

kosztach wykonania 

dachu istotnie wp ywa 

na trwa o  budynku.

RAPORT

DACHY I RYNNY

Rynny

Joanna D browska

Z deszczu...Z deszczu...

Rynny chroni ciany przed zamakaniem wod ciekaj c  z dachu, za-

bezpieczaj  otoczenie domu przed rozmywaniem przez strugi wody 

spadaj ce z du  energi , umo liwiaj  te  skanalizowanie odp ywu 

wody i skierowanie z dala od fundamentów. 

Montowane s  nie tylko na dachach, ale równie  na kraw dziach tara-

sów i balkonów.

Dobór systemu rynnowego powinien uwzgl dnia  wielko  i kszta t

dachu, k t pochylenia po aci, a tak e sposób odprowadzenia wody 

deszczowej. Nie bez znaczenia jest równie  estetyka orynnowania, 

gdy  jego elementy s  dobrze widoczne i powinny pasowa  do elewa-

cji domu.

Metal czy PVC? 
Producenci elementów stosowanych do odwodnienia dachu oferuj

kompletne systemy rynnowe, w których sk ad wchodz  wszystkie ele-

menty potrzebne do ich budowy. Wi kszo  systemów orynnowania 

produkowana jest ze stali powlekanej oraz nieplastyfikowanego PVC. 

Dost pne s  równie  orynnowania z aluminium, cynkowo-tytanowe 

oraz miedziane, ale ze wzgl du na wysok  cen  montowane s  rzadko.

Systemy orynnowania z PVC i z metalu w wi kszo ci przypadków 

umo liwiaj  równie atwy monta , dost pne s  w bogatej gamie kolo-

rystycznej, o kszta tach pó okr g ych, eliptycznych, trapezowych lub 

prostok tnych. 

O wyborze konkretnego systemu powinny decydowa  w a ciwo-

ci tych materia ów, które ró ni  si  jedynie nieznacznie trwa o ci

w zale no ci od warunków, w jakich s  eksploatowane.

Rynny z PVC s  bardziej podatne na uszkodzenia i odkszta cenia na 

dachach mocno nas onecznionych, zw aszcza gdy s  w ciemnych kolo-

rach oraz tam, gdzie du e opady niegu sprzyjaj  ich nadmiernemu ob-

ci eniu. S  za to odporne na uszkodzenia powierzchniowe, gdy  wszel-

kie zarysowania nie wp ywaj  na ich trwa o  i estetyk , bowiem nie 

koroduj  i na materiale barwionym w masie nie wida  wyra nie ladów 

uszkodze .

Rynny metalowe s  stabilne wymiarowo: nie wyd u aj  si  zbyt-

nio pod wp ywem wysokiej temperatury, ale pow oki atwo mog

ulec uszkodzeniu przy nieostro nym monta u lub np. w wyniku 

ocierania ga zi o orynnowanie. S  te  podatne na korozj , zw aszcza 

w rejonach o silnym zanieczyszczeniu powietrza lub nadmorskich. 

Orynnowanie takie mo e by  te  mniej trwa e na dachach domów 

do rynnydo rynny
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usytuowanych w terenie zalesionym, gdy 

cz sto trzeba usuwa  z ich wn trza li cie, ga-

zki i igliwie.

Jak dobra  przekrój
i d ugo  rynien oraz liczb
rur spustowych?
W projektach domów z regu y podawa-

ne s  podstawowe wymiary orynnowa-

nia i miejsca zamontowania rur spusto-

wych. Je li nie mamy takich informacji, to 

do domu o nieskomplikowanym kszta cie 

dachu przekrój i d ugo  rynien oraz licz-

b  rur spustowych mo emy dobra  samo-

dzielnie. Je li dach ma du o za ama , na-

le y poprosi  o pomoc dekarza lub doradc

z firmy rynnowej.

By precyzyjnie dobra  rozmiar orynnowa-

nia, bierze si  pod uwag  tzw. efektywn  po-

wierzchni  dachu (EPD). W dachach p askich 

odpowiada ona powierzchni po aci dachowej, 

natomiast w dachach spadzistych 1 wylicza 

si  j  ze wzoru:

EPD = (b+c/2) × l, gdzie:

b – po owa szeroko ci dachu

c – wysoko  dachu w kalenicy

l – d ugo  dachu.

Wynik oblicze  porównuje si  z wydajno-

ciami systemów rynnowych dost pnych na 

rynku (producenci podaj  w katalogach tabe-

le informuj ce, jak  powierzchni  mo e od-

wodni  dana rynna) i wybiera odpowiedni 

rozmiar orynnowania. 

Wa ne jest, aby w jego doborze wzi  pod 

uwag  miejsce w jakim przewidziany jest 

spust, czyli miejsce w którym woda z ryn-

ny przechodzi do rury spustowej.  Najlepszy 

rezultat osi gany jest przy centralnym usy-

tuowaniu spustu, a wi c na rodku syste-

mu rynnowego. Rura umieszczona na rod-

ku d ugo ci dachu ( ciany) mo e przyj  dwa 

razy wi cej wody ni  rura na ko cu ciany. 

Ponadto gdy spust zamontujemy jest na 

rodku d ugo ci rynny, to niebezpiecze -

stwo przelania si  wody przez jej kraw d

Kontrola wykonanego orynnowania bezpo-

rednio na dachu nie jest zalecana, zw asz-

cza gdy jest on mocno spadzisty i atwo 

z niego spa . Poniewa  dla prawid owego 

funkcjonowania rynien i rur spustowych de-

cyduj ce znaczenie ma ich szczelno , przy 

odbiorze robót powinni my poleci  nape -

nienie rynien wod  (przy zamkni tych od-

p ywach) do ok. 3/4 wysoko ci. Potem wy-

starczy sprawdzi , czy nie ma przecieków lub 

wyra nego uginania si  rynien. Rynny, gdy 

patrzy si  na nie z boku, musz  wystawa

poza kraw d  po aci dachowej o mniej 

wi cej 1/2 swojej szeroko ci. Natomiast 

rury spustowe powinny by  zamocowane 

obejmami umieszczonymi pod kielichami 

po czeniowymi.

Jak sprawdzi
wykonawc ?

Elementy systemu rynnowego

fo
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Rynny metalowe lepiej si
sprawdz  w rejonach 

o obfitych opadach 
niegu, gdzie potrzebne 

s  rynny o du ej
wytrzyma o ci
na obci enie
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Rynny z PVC zalecane s
w rejonach nadmorskich 

oraz na terenach 
zalesionych
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RAPORT Dachy i rynny

b dzie mniejsza, ni  gdyby rura spustowa 

znajdowa a si  na ko cu rynny.

Odpowiedni rednic  rur spustowych do-

biera si  z katalogów. Warto jednak pami ta ,

e przy φ < 100 mm rury atwiej zamarzaj .

Przekrój rynien natomiast okre la si , przyj-

muj c, e 1 m2 rzutu poziomego odwodnionej 

po aci wymaga 0,8–1 cm2 przekroju rynny.

Przy monta u nale y przestrzega  podsta-

wowej zasady: odp yw powinien znajdowa

si  w najni szym punkcie orynnowania, tak 

by woda swobodnie do niego sp ywa a.

W jaki sposób
zamontowa  rynny? 
Koszt monta u systemu rynnowego stano-

wi 10% ceny materia ów. Czynno ci te warto 

powierzy  fachowcom. Najcz ciej dystrybu-

torzy polecaj  sprawdzonych, autoryzowa-

nych dekarzy, których monta  zapewnia 

wa no  gwarancji udzielanej przez produ-

centa. Je li jednak zdecydujemy si  na sa-

modzielny monta , pami tajmy o cis ym 

przestrzeganiu zasad umieszczonych na in-

strukcji monta u producenta.

Haki na rynny (rynajzy, rynhaki lub ryn-

haki obrotowe) – przykr ca si  do deski oka-

powej, ciany, krokwi lub at albo do szyny 

przymocowanej do konstrukcji dachu. Hak 

po o ony najni ej mocuje si  przy wlocie do 

rury spustowej (leju), za  hak mocowany naj-

wy ej – jak najdalej od wlotu. Aby uzyska

wymagany przez producenta spadek w kie-

runku rury spustowej (2–5 mm na 1 m d ugo-

ci rury), mi dzy skrajnymi hakami rozci ga 

si y k . Pozosta e haki montuje si  na po-

ziomie linii wyznaczonej przez y k , w od-

st pie co 40–50 cm.

Rynny – uk ada si  na hakach i czy na za-

trzaski, z czki, klei albo lutuje. cz c ele-

menty na z czki, nie nale y dosuwa  rynien 

do oporu, a jedynie do miejsca zaznaczonego 

na z czce – to umo liwi swobodn  prac  ele-

mentów przy wysokich temperaturach. Ko ce 

rynien zakrywa si  za lepkami, a naro niki 

czy cznikami naro nikowymi.

Rury spustowe – je li dach nie ma okapu, 

do leja mocuje si  odpowiedni odcinek rury 

spustowej. Na dachach z okapem trzeba utwo-

rzy  tzw. odsadzk  – do leja przy cza si  dwa 

kolana, które zbli aj  rur  do ciany budynku. 

Gdy kraw d  okapu jest znacznie oddalona od 

ciany, mi dzy kolana mocuje si  prosty odci-

nek rury. Rury spustowe mocuje si  obejmami, 

a zmian  kierunku umo liwiaj  kolana o ró -

nym k cie za amania. Czasem zamiast rur 

spustowych montuje s a cuchy, po których 

sp ywa woda. W miejscach, gdzie nie mo -

na zamocowa  rur spustowych w odp ywach 

rynien zak adane s  tzw. rzygacze kieruj ce 

strumie  wody z dala od ciany budynku.

Obejmy do rur spustowych – umieszcza si

pod dolnym kolanem odsadzki i pod punk-

tami cze  rury (z czkami lub kielichami), 

w odst pach maks. 2 m.

Wylot rury spustowej – umieszcza si  ok. 

30 cm nad gruntem. Mo na przymocowa  go 

Zamarzaj ca w rynnach woda jest najcz stsz  przyczyn  uszkodze  orynnowania.  Zapobiec 

temu mo emy, uk adaj c w rynnach lub na kra cach po aci dachu kable grzejne. W najta szej 

wersji s  to kable o sta ej mocy cieplnej zasilane poprzez termostat za czaj cy napi cie, 

gdy temperatura otoczenia spadnie poni ej 0°C. Mo na równie  zamontowa  dro sze, ale zu-

ywaj ce mniej energii kable samoreguluj ce si . S  bardziej ekonomiczne w eksploatacji, 

bo ich moc samoczynnie dostosowuje si  do temperatury otoczenia – czym ch odniej, tym 

wi cej oddaj  ciep a. Nie ma wi c potrzeby sterowania ich termostatem, gdy przy tempera-

turze powy ej 0°C przestaj  czerpa  energi  z sieci elektrycznej. Przyjmuje si , e moc kabli 

grzejnych powinna wynosi  20–30 W na metr d ugo ci rynny.

Czy warto zabezpieczy  rynny przed 
zamarzaniem?
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 W zale no ci od rodzaju wybranego 
systemu rynnowego, kolejne elementy mo na 

czy  na zatrzaski lub z czki, klei  albo 
lutowa . Nie nale y oszcz dza  na materiale 
i zast powa  oryginalnych elementów np. z czek 
warstw  klejonego silikonu, grozi to bowiem 
nieszczelno ci  rynny
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 Monta  haków
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 Wszystkie elementy orynnowania powinny 
stanowi  kompletny system
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 Monta
rury 
spustowej 
za pomoc
obejmy

 Kable grzewcze zabezpieczaj ce przed zamarzaniem wody w rynnach montuje si  (a) w rynnach
lub (b) na skraju po aci dachu
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Rynny

z obu stron do rury (np. nitami), aby nie zo-

sta  uszkodzony przez zsuwaj cy si nieg 

lub lód.

Czy uk ada  rynny na tarasie?
Na kraw dziach tarasu nale y zamonto-

wa  rynny odprowadzaj ce wod  z jego po-

wierzchni zw aszcza wtedy, gdy jest on 

umieszczony wysoko nad powierzchni  te-

renu. Zapobiegnie to zaciekom, jakie mog y-

by pojawi  si  na elewacji, spowodowanym 

przez wod  deszczow , która jednocze nie 

sp ukuje zanieczyszczenia z powierzch-

ni tarasu. Rynny montuje s  przy najni -

szej kraw dzi tarasu, ale na wi kszych ta-

rasach warto rynny umocowa  równie  na 

jego bokach. Brzegi tarasu powinny by  za-

ko czone blaszanymi fartuchami kieruj cy-

mi deszczówk  do wn trza rynny.

Gdzie odprowadza
wod  deszczow ?
Woda opadowa sp ywaj ca z systemu od-

wodnienia dachu musi by  gdzie  odpro-

wadzana, aby wokó  rur spustowych nie 

tworzy y si  ka u e. Sposób odprowadze-

nia wody zale y od warunków gruntowych 

i wielko ci dzia ki oraz mo liwo ci pod -

czenia np. do kanalizacji burzowej czy ro-

wów melioracyjnych.

Na gruntach przepuszczalnych ( atwo 

wch aniaj cych wod ) wystarczy zapewni

jej rozprowadzenie na wi kszej powierzch-

ni np. przez u o enie korytek pod wylotami 

rur spustowych kieruj cych wod  z dala od 

cian domu.

Na gruntach o gorszej przepuszczalno ci

mo na wykona  drena  podpowierzchnio-

wy w postaci warstwy wiru przykrytej geo-

w óknin  i gleb .

Na gruntach nieprzepuszczalnych lub 

w przypadku utwardzenia du ej po-

wierzchni wokó  domu konieczne b -

dzie wykonanie studni ch onnych po czo-

nych z orynnowaniem rurami u o onymi 

pod ziemi . Sp yw wody z rynien powinien 

wchodzi  do wpustu odp ywowego wypo-

sa onego w osadnik piasku, co zapobiega 

zamulaniu si  studni ch onnej i umo liwia 

czyszczenie. Wpusty odp ywowe montowa-

ne s  równie , gdy deszczówk  odprowadza 

si  do kanalizacji. 

Dwa razy w roku: przed zim  i na wiosn

nale y sprawdzi  stan orynnowania, oczy ci

rynny i w razie potrzeby naprawi  nieszczelno ci i uszkodzenia.

Na dachach domów, po o onych w ród drzew li ciastych np. d bu, klonu, kasztanowca, 

warto na rynnach zamontowa siatki ochronne a w leju spustowym sitko. Zapobiegnie to 

zatykaniu rynny i przelewaniu si  wody opadowej. 

Siatki nie chroni  przed drobnymi listkami czy igliwiem, dlatego nie warto ich montowa

w miejscach, gdzie nie ma ryzyka nanoszenia przez wiatr wi kszych zanieczyszcze .

Jak dba  o rynny?
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Siatka u o ona w rynnie 
zabezpiecza przed 

gromadzeniem si  w niej 
li ci i innych du ych 

zanieczyszcze
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Rynna 
tarasowa

Decyzja o naprawie lub wymianie orynno-

wania zale y przede wszystkim od przyczyny 

uszkodzenia i stanu technicznego wszystkich 

jego elementów. Zniszczenia powsta e w wy-

niku np. oberwania przez wiatr lub upadku ko-

nara drzewa wymagaj  najcz ciej wymiany 

uszkodzonego fragmentu, ale pod warunkiem 

e dysponujemy elementami pasuj cymi do 

tego systemu orynnowania.

Niewielkie nieszczelno ci na po czeniach 

czy nieznaczne odkszta cenia mo na napra-

wi , zak adaj c nowe obejmy lub doginaj c

orynnowanie. Rynny z licznymi ogniskami 

korozji, odkszta cone lub le zamocowane, 

lepiej wymieni  w ca o ci.

Kiedy wymieni , a kiedy naprawi ?
fo
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Woda sp ywaj ca rurami 
spustowymi powinna by
odprowadzona jak
    najdalej od              
           fundamentów

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

ELEKTRA  22 843 32 82 www.elektra.pl

GALECO 801 623 626  www.galeco.pl

GAMRAT  13 491 47 76  www.gamrat.pl

ICOPAL  43 823 41 44  www.icopal.pl

MONIER (BRAAS)  77 541 20 00  www.monier.pl

MARLEY  22 329 79 00  www.marley.com.pl

PLANNJA  22 510 17 00  www.plannja.com

PLASTMO  22 720 37 93  www.plastmo.pl

RHEINZINK  22 611 71 30/31  www.rheinzink.pl

RUUKKI  801 113 311  www.ruukki.com/pl

TYCO THERMAL  22 331 29 50  www.tycothermal.com

WAVIN  61 891 10 00  www.wavin.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje system rynnowy?

Koszty systemów rynnowych zale  g ównie od wielko ci po aci dachowej oraz stopnia skomplikowania konstrukcji dachu. Wp yw na cen  ma tak e materia
z jakiego wykonane s  rynny – te z PVC s  ta sze od rynien metalowych.

Kompletny system rynnowy na dach dwuspadowy o powierzchni 192 m2, k cie nachylenia po aci 45° i d ugo ci kalenicy 12 m kosztuje od ok. 800 z (rynny z PVC) 
do ok. 1600 z  (rynny stalowe). 
Koszt monta u najcz ciej stanowi 10% ceny materia u.

– ceny brut to – 
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