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DACHY I RYNNY
Rynny
Joanna DÈbrowska

Z deszczu...
do rynny
fot. Plannja

fot. M. Szymanik

ChoÊ w niektórych
przypadkach moĝna
zrezygnowaÊ z orynnowania, jednak na
wiÚkszoĂci domów jest
ono niezbÚdne. Dobrze
dobrany i zamontowany
system rynnowy
chroni elewacjÚ przed
zaciekami wody, a dom
przed zawilgoceniem
Ăcian. Ten niewielki
wydatek w ogólnych
kosztach wykonania
dachu istotnie wpïywa
na trwaïoĂÊ budynku.

Rynny chroniÈ Ăciany przed zamakaniem wodÈ ĂciekajÈcÈ z dachu, zabezpieczajÈ otoczenie domu przed rozmywaniem przez strugi wody
spadajÈce z duĝÈ energiÈ, umoĝliwiajÈ teĝ skanalizowanie odpïywu
wody i skierowanie z dala od fundamentów.
Montowane sÈ nie tylko na dachach, ale równieĝ na krawÚdziach tarasów i balkonów.
Dobór systemu rynnowego powinien uwzglÚdniaÊ wielkoĂÊ i ksztaït
dachu, kÈt pochylenia poïaci, a takĝe sposób odprowadzenia wody
deszczowej. Nie bez znaczenia jest równieĝ estetyka orynnowania,
gdyĝ jego elementy sÈ dobrze widoczne i powinny pasowaÊ do elewacji domu.

Metal czy PVC?
Producenci elementów stosowanych do odwodnienia dachu oferujÈ
kompletne systemy rynnowe, w których skïad wchodzÈ wszystkie ele-
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menty potrzebne do ich budowy. WiÚkszoĂÊ systemów orynnowania
produkowana jest ze stali powlekanej oraz nieplastyfikowanego PVC.
DostÚpne sÈ równieĝ orynnowania z aluminium, cynkowo-tytanowe
oraz miedziane, ale ze wzglÚdu na wysokÈ cenÚ montowane sÈ rzadko.
Systemy orynnowania z PVC i z metalu w wiÚkszoĂci przypadków
umoĝliwiajÈ równie ïatwy montaĝ, dostÚpne sÈ w bogatej gamie kolorystycznej, o ksztaïtach póïokrÈgïych, eliptycznych, trapezowych lub
prostokÈtnych.
O wyborze konkretnego systemu powinny decydowaÊ wïaĂciwoĂci tych materiaïów, które róĝniÈ siÚ jedynie nieznacznie trwaïoĂciÈ
w zaleĝnoĂci od warunków, w jakich sÈ eksploatowane.
Rynny z PVC sÈ bardziej podatne na uszkodzenia i odksztaïcenia na
dachach mocno nasïonecznionych, zwïaszcza gdy sÈ w ciemnych kolorach oraz tam, gdzie duĝe opady Ăniegu sprzyjajÈ ich nadmiernemu obciÈĝeniu. SÈ za to odporne na uszkodzenia powierzchniowe, gdyĝ wszelkie zarysowania nie wpïywajÈ na ich trwaïoĂÊ i estetykÚ, bowiem nie
korodujÈ i na materiale barwionym w masie nie widaÊ wyraěnie Ăladów
uszkodzeñ.
Rynny metalowe sÈ stabilne wymiarowo: nie wydïuĝajÈ siÚ zbytnio pod wpïywem wysokiej temperatury, ale powïoki ïatwo mogÈ
ulec uszkodzeniu przy nieostroĝnym montaĝu lub np. w wyniku
ocierania gaïÚzi o orynnowanie. SÈ teĝ podatne na korozjÚ, zwïaszcza
w rejonach o silnym zanieczyszczeniu powietrza lub nadmorskich.
Orynnowanie takie moĝe byÊ teĝ mniej trwaïe na dachach domów
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fot. Plastmo

Rynny z PVC zalecane sÈ
w rejonach nadmorskich
oraz na terenach
zalesionych

fot. Plannja

fot. Monier (Braas)

Rynny metalowe lepiej siÚ
sprawdzÈ w rejonach
o obfitych opadach
Ăniegu, gdzie potrzebne
sÈ rynny o duĝej
wytrzymaïoĂci
na obciÈĝenie

Elementy systemu rynnowego

usytuowanych w terenie zalesionym, gdy
czÚsto trzeba usuwaÊ z ich wnÚtrza liĂcie, gaïÈzki i igliwie.

Jak dobraÊ przekrój
i dïugoĂÊ rynien oraz liczbÚ
rur spustowych?
W projektach domów z reguïy podawane sÈ podstawowe wymiary orynnowania i miejsca zamontowania rur spustowych. JeĂli nie mamy takich informacji, to
do domu o nieskomplikowanym ksztaïcie
dachu przekrój i dïugoĂÊ rynien oraz liczbÚ rur spustowych moĝemy dobraÊ samodzielnie. JeĂli dach ma duĝo zaïamañ, naleĝy poprosiÊ o pomoc dekarza lub doradcÚ
z firmy rynnowej.
By precyzyjnie dobraÊ rozmiar orynnowania, bierze siÚ pod uwagÚ tzw. efektywnÈ powierzchniÚ dachu (EPD). W dachach pïaskich
odpowiada ona powierzchni poïaci dachowej,
natomiast w dachach spadzistych 1 wylicza
siÚ jÈ ze wzoru:
EPD = (b+c/2) × l, gdzie:
b – poïowa szerokoĂci dachu
c – wysokoĂÊ dachu w kalenicy
l – dïugoĂÊ dachu.

Wynik obliczeñ porównuje siÚ z wydajnoĂciami systemów rynnowych dostÚpnych na
rynku (producenci podajÈ w katalogach tabele informujÈce, jakÈ powierzchniÚ moĝe odwodniÊ dana rynna) i wybiera odpowiedni
rozmiar orynnowania.
Waĝne jest, aby w jego doborze wziÈÊ pod
uwagÚ miejsce w jakim przewidziany jest
spust, czyli miejsce w którym woda z rynny przechodzi do rury spustowej. Najlepszy
rezultat osiÈgany jest przy centralnym usytuowaniu spustu, a wiÚc na Ărodku systemu rynnowego. Rura umieszczona na Ărodku dïugoĂci dachu (Ăciany) moĝe przyjÈÊ dwa
razy wiÚcej wody niĝ rura na koñcu Ăciany.
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Ponadto gdy spust zamontujemy jest na
Ărodku dïugoĂci rynny, to niebezpieczeñstwo przelania siÚ wody przez jej krawÚdě

Jak sprawdziÊ
wykonawcÚ?
Kontrola wykonanego orynnowania bezpoĂrednio na dachu nie jest zalecana, zwïaszcza gdy jest on mocno spadzisty i ïatwo
z niego spaĂÊ. Poniewaĝ dla prawidïowego
funkcjonowania rynien i rur spustowych decydujÈce znaczenie ma ich szczelnoĂÊ, przy
odbiorze robót powinniĂmy poleciÊ napeïnienie rynien wodÈ (przy zamkniÚtych odpïywach) do ok. 3/4 wysokoĂci. Potem wystarczy sprawdziÊ, czy nie ma przecieków lub
wyraěnego uginania siÚ rynien. Rynny, gdy
patrzy siÚ na nie z boku, muszÈ wystawaÊ
poza krawÚdě poïaci dachowej o mniej
wiÚcej 1/2 swojej szerokoĂci. Natomiast
rury spustowe powinny byÊ zamocowane
obejmami umieszczonymi pod kielichami
poïÈczeniowymi.
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Dachy i rynny

bÚdzie mniejsza, niĝ gdyby rura spustowa
znajdowaïa siÚ na koñcu rynny.
OdpowiedniÈ ĂrednicÚ rur spustowych dobiera siÚ z katalogów. Warto jednak pamiÚtaÊ,
ĝe przy φ < 100 mm rury ïatwiej zamarzajÈ.
Przekrój rynien natomiast okreĂla siÚ, przyjmujÈc, ĝe 1 m2 rzutu poziomego odwodnionej
poïaci wymaga 0,8–1 cm2 przekroju rynny.
Przy montaĝu naleĝy przestrzegaÊ podstawowej zasady: odpïyw powinien znajdowaÊ
siÚ w najniĝszym punkcie orynnowania, tak
by woda swobodnie do niego spïywaïa.

Czy warto zabezpieczyÊ rynny przed
zamarzaniem?
ZamarzajÈca w rynnach woda jest najczÚstszÈ przyczynÈ uszkodzeñ orynnowania. Zapobiec
temu moĝemy, ukïadajÈc w rynnach lub na krañcach poïaci dachu kable grzejne. W najtañszej
wersji sÈ to kable o staïej mocy cieplnej zasilane poprzez termostat zaïÈczajÈcy napiÚcie,
gdy temperatura otoczenia spadnie poniĝej 0°C. Moĝna równieĝ zamontowaÊ droĝsze, ale zuĝywajÈce mniej energii kable samoregulujÈce siÚ. SÈ bardziej ekonomiczne w eksploatacji,
bo ich moc samoczynnie dostosowuje siÚ do temperatury otoczenia – czym chïodniej, tym
wiÚcej oddajÈ ciepïa. Nie ma wiÚc potrzeby sterowania ich termostatem, gdy przy temperaturze powyĝej 0°C przestajÈ czerpaÊ energiÚ z sieci elektrycznej. Przyjmuje siÚ, ĝe moc kabli
grzejnych powinna wynosiÊ 20–30 W na metr dïugoĂci rynny.
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fot. Plannja

Montaĝ
rury
spustowej
za pomocÈ
obejmy

Haki na rynny (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) – przykrÚca siÚ do deski okapowej, Ăciany, krokwi lub ïat albo do szyny
przymocowanej do konstrukcji dachu. Hak
poïoĝony najniĝej mocuje siÚ przy wlocie do
rury spustowej (leju), zaĂ hak mocowany najwyĝej – jak najdalej od wlotu. Aby uzyskaÊ
wymagany przez producenta spadek w kierunku rury spustowej (2–5 mm na 1 m dïugoĂci rury), miÚdzy skrajnymi hakami rozciÈga
siÚ ĝyïkÚ. Pozostaïe haki montuje siÚ na poziomie linii wyznaczonej przez ĝyïkÚ, w odstÚpie co 40–50 cm.
Rynny – ukïada siÚ na hakach i ïÈczy na zatrzaski, zïÈczki, klei albo lutuje. ÈczÈc elementy na zïÈczki, nie naleĝy dosuwaÊ rynien
do oporu, a jedynie do miejsca zaznaczonego
na zïÈczce – to umoĝliwi swobodnÈ pracÚ elementów przy wysokich temperaturach. Koñce
rynien zakrywa siÚ zaĂlepkami, a naroĝniki
ïÈczy ïÈcznikami naroĝnikowymi.
Rury spustowe – jeĂli dach nie ma okapu,
do leja mocuje siÚ odpowiedni odcinek rury
spustowej. Na dachach z okapem trzeba utworzyÊ tzw. odsadzkÚ – do leja przyïÈcza siÚ dwa
kolana, które zbliĝajÈ rurÚ do Ăciany budynku.
Gdy krawÚdě okapu jest znacznie oddalona od
Ăciany, miÚdzy kolana mocuje siÚ prosty odcinek rury. Rury spustowe mocuje siÚ obejmami,
a zmianÚ kierunku umoĝliwiajÈ kolana o róĝnym kÈcie zaïamania. Czasem zamiast rur

spustowych montuje sÈ ïañcuchy, po których
spïywa woda. W miejscach, gdzie nie moĝna zamocowaÊ rur spustowych w odpïywach
rynien zakïadane sÈ tzw. rzygacze kierujÈce
strumieñ wody z dala od Ăciany budynku.
Obejmy do rur spustowych – umieszcza siÚ
pod dolnym kolanem odsadzki i pod punktami ïÈczeñ rury (zïÈczkami lub kielichami),
w odstÚpach maks. 2 m.
Wylot rury spustowej – umieszcza siÚ ok.
30 cm nad gruntem. Moĝna przymocowaÊ go
W zaleĝnoĂci od rodzaju wybranego
systemu rynnowego, kolejne elementy moĝna
ïÈczyÊ na zatrzaski lub zïÈczki, kleiÊ albo
lutowaÊ. Nie naleĝy oszczÚdzaÊ na materiale
i zastÚpowaÊ oryginalnych elementów np. zïÈczek
warstwÈ klejonego silikonu, grozi to bowiem
nieszczelnoĂciÈ rynny

fot. Plastmo

fot. Rheinzink
fot. Galeco

Wszystkie elementy orynnowania powinny
stanowiÊ kompletny system
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Kable grzewcze zabezpieczajÈce przed zamarzaniem wody w rynnach montuje siÚ (a) w rynnach
lub (b) na skraju poïaci dachu

Montaĝ haków
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fot. Elektra

Koszt montaĝu systemu rynnowego stanowi 10% ceny materiaïów. CzynnoĂci te warto
powierzyÊ fachowcom. NajczÚĂciej dystrybutorzy polecajÈ sprawdzonych, autoryzowanych dekarzy, których montaĝ zapewnia
waĝnoĂÊ gwarancji udzielanej przez producenta. JeĂli jednak zdecydujemy siÚ na samodzielny montaĝ, pamiÚtajmy o Ăcisïym
przestrzeganiu zasad umieszczonych na instrukcji montaĝu producenta.

fot. Tyco Thermal

W jaki sposób
zamontowaÊ rynny?
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Siatka uïoĝona w rynnie
zabezpiecza przed
gromadzeniem siÚ w niej
liĂci i innych duĝych
zanieczyszczeñ

Jak dbaÊ o rynny?

Dwa razy w roku: przed zimÈ i na wiosnÚ
naleĝy sprawdziÊ stan orynnowania, oczyĂciÊ
rynny i w razie potrzeby naprawiÊ nieszczelnoĂci i uszkodzenia.
Na dachach domów, poïoĝonych wĂród drzew liĂciastych np. dÚbu, klonu, kasztanowca,
warto na rynnach zamontowaÊ siatki ochronne a w leju spustowym sitko. Zapobiegnie to
zatykaniu rynny i przelewaniu siÚ wody opadowej.
Siatki nie chroniÈ przed drobnymi listkami czy igliwiem, dlatego nie warto ich montowaÊ
w miejscach, gdzie nie ma ryzyka nanoszenia przez wiatr wiÚkszych zanieczyszczeñ.

fot. Marley

Rynny

Gdzie odprowadzaÊ
wodÚ deszczowÈ?

Kiedy wymieniÊ, a kiedy naprawiÊ?
Woda spïywajÈca rurami
spustowymi powinna byÊ
odprowadzona jak
najdalej od
fundamentów

fot. Icopal

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.
Niewielkie nieszczelnoĂci na poïÈczeniach
czy nieznaczne odksztaïcenia moĝna naprawiÊ, zakïadajÈc nowe obejmy lub doginajÈc
orynnowanie. Rynny z licznymi ogniskami
korozji, odksztaïcone lub ěle zamocowane,
lepiej wymieniÊ w caïoĂci.

z obu stron do rury (np. nitami), aby nie zostaï uszkodzony przez zsuwajÈcy siÚ Ănieg
lub lód.

INFO RYNEK

Rynna
tarasowa

fot. Marley

Czy ukïadaÊ rynny na tarasie?
Na krawÚdziach tarasu naleĝy zamontowaÊ rynny odprowadzajÈce wodÚ z jego powierzchni zwïaszcza wtedy, gdy jest on
umieszczony wysoko nad powierzchniÈ terenu. Zapobiegnie to zaciekom, jakie mogïy-

by pojawiÊ siÚ na elewacji, spowodowanym
przez wodÚ deszczowÈ, która jednoczeĂnie
spïukuje zanieczyszczenia z powierzchni tarasu. Rynny montuje sÈ przy najniĝszej krawÚdzi tarasu, ale na wiÚkszych tarasach warto rynny umocowaÊ równieĝ na
jego bokach. Brzegi tarasu powinny byÊ zakoñczone blaszanymi fartuchami kierujÈcymi deszczówkÚ do wnÚtrza rynny.

Woda opadowa spïywajÈca z systemu odwodnienia dachu musi byÊ gdzieĂ odprowadzana, aby wokóï rur spustowych nie
tworzyïy siÚ kaïuĝe. Sposób odprowadzenia wody zaleĝy od warunków gruntowych
i wielkoĂci dziaïki oraz moĝliwoĂci podïÈczenia np. do kanalizacji burzowej czy 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 w postaci warstwy ĝwiru przykrytej geowïókninÈ i glebÈ.
Na gruntach nieprzepuszczalnych lub
w przypadku utwardzenia duĝej powierzchni wokóï domu konieczne bÚdzie wykonanie studni chïonnych poïÈczonych 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 i umoĝliwia
czyszczenie. Wpusty odpïywowe montowane sÈ równieĝ, gdy deszczówkÚ odprowadza
siÚ do kanalizacji.

Ile kosztuje system rynnowy?

Koszty systemów rynnowych zaleĝÈ gïównie od wielkoĂci poïaci dachowej oraz stopnia skomplikowania konstrukcji dachu. Wpïyw na cenÚ ma takĝe materiaï
z jakiego wykonane sÈ rynny – te z PVC sÈ tañsze od rynien metalowych.
Kompletny system rynnowy na dach dwuspadowy o powierzchni 192 m2, kÈcie nachylenia poïaci 45° i dïugoĂci kalenicy 12 m kosztuje od ok. 800 zï (rynny z PVC)
do ok. 1600 zï (rynny stalowe).
Koszt montaĝu najczÚĂciej stanowi 10% ceny materiaïu.
– c e ny b r u t to –

PRZYDATNE ADRESY
ELEKTRA

22 843 32 82

www.elektra.pl

PLANNJA

22 510 17 00

www.plannja.com

GALECO

801 623 626

www.galeco.pl

PLASTMO

22 720 37 93

www.plastmo.pl

GAMRAT

13 491 47 76

www.gamrat.pl

RHEINZINK

22 611 71 30/31

www.rheinzink.pl

ICOPAL

43 823 41 44

www.icopal.pl

RUUKKI

801 113 311

www.ruukki.com/pl

MONIER (BRAAS)

77 541 20 00

www.monier.pl

TYCO THERMAL

22 331 29 50

www.tycothermal.com

MARLEY

22 329 79 00

www.marley.com.pl

WAVIN

61 891 10 00

www.wavin.pl
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