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Podstawowym 

zadaniem ka dego 

dachu jest ochrona 

budynku przed opadami 

atmosferycznymi. 

Odprowadzanie 

wody deszczowej lub 

topniej cego niegu 

powinno odbywa  si

w sposób kontrolowany. 

I do tego w a nie s u

wszelkie systemy 

rynnowe. 
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Jakie rynny do jakiego dachu?
Rynny i rury spustowe stanowi  nieodzowny element prawie ka dego wspó czes-

nego dachu. Tylko prawie – dlatego e nie stosuje si  ich przy kryciu strzech .

Tak e w dachach krytych gontem lub wiórami osikowymi nie s  cz sto wykorzy-

stywane. Tego typu budynki zwykle s  parterowe i do ochrony cian przed wod

deszczow  wystarczaj  du e okapy. Je li ju  stosuje si  rynny, to cz sto z drewna, 

aby zachowa  rustykalny charakter budynku.  



Systemy rynnowe
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Na dachach z pokryciami blaszanymi 

w a ciwie nie ma du ego wyboru. Niemal 

zawsze stosuje si  rynny i rury spustowe z 

materia u identycznego jak pokrycie dachu. 

Mo na te  instalowa  rynny z PVC – unika 

si   wtedy gro nego zjawiska korozji 

elektrochemicznej powstaj cej na styku 

ró nych rodzajów blach. Dlatego na dachach 

krytych blach  miedzian  najcz ciej 

stosuje si  rynny miedziane, na dachach 

pokrytych blach  aluminiow , cynkow

(lub  cynkowo-tytanow ) – odpowiednio 

rynny z aluminium lub cynku. Dachy kryte 

blach  stalow  (ocynkowan ) jeszcze do 

niedawna uzupe niano takimi samymi 

rynnami i rurami spustowymi. Ale obecnie 

rozwi zanie to jest ju  rzadko stosowane 

z uwagi na konieczno  lutowania 

poszczególnych elementów, co jest 

pracoch onne i wymaga wprawy. Lutowania 

lub klejenia wymagaj  równie  rynny 

miedziane i cynkowe. Przy tym rynny ze 

stali ocynkowanej, cho  s  tanie, to nie 

nale  do zbyt estetycznych ani trwa ych. 

Systemy rynnowe to pe ny asortyment ele-

mentów potrzebnych do zamontowania 

– praktycznie dost pne s  jedynie syste-

my z blachy powlekanej i PVC – pozosta-

e robione na zamówienie, wykonywane 

s  z ró nych rodzajów metali. Zarówno 

blachy, jak i produkowane wyroby, ró ni

si  w a ciwo ciami.

Blacha stalowa ocynkowana – grubo-

ci 0,6–0,8 mm, materia  tani, przez to po-

pularny, ale najmniej trwa y (oko o 30 lat). 

Wymaga okresowej konserwacji, czyli ma-

lowania co kilka lat. 

Blacha stalowa powlekana – grubo-

ci 0,6–0,8 mm, dzi ki wielu pow okom 

zabezpieczaj cym ma trwa o  do 50 lat. 

Wierzchnie, kolorowe warstwy wykonane 

s  z puralu lub poliestru. Ró ni  si  cen

oraz odporno ci  na uszkodzenia.

Blacha cynkowa lub tytanowo-cynko-

wa – grubo ci 0,6–0,7 mm, materia  do

drogi, ale trwa o  wyrobów wynosi na-

wet 70–100 lat. Pewnym mankamentem 

jest trudno  wyginania przy temperatu-

rze poni ej 10°C.

Blacha aluminiowa – grubo ci 0,7 mm, 

jest droga, ale trwa a (do 120 lat) pod wa-

runkiem w a ciwego zabezpieczenia po-

wierzchni. Musi by  anodowana lub malo-

wana, poniewa  inaczej ulega korozji.

Blacha miedziana – grubo ci 

0,55–0,65 mm, materia  bardzo drogi 

i bardzo trwa y – nawet do 300 lat. Trzeba 

pami ta , e z czasem zmienia kolor na 

szarozielony, gdy  pokrywa si  patyn .

 Na dachach krytych gontem, wiórami 

osikowymi oraz strzech  nie stosuje si  rynien 

i rur spustowych

fo
t.

 S
ta

c
h

g
o

n
t

Elementy sk adaj ce si  na system orynnowania
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Rynny nale ny uk ada  ze spadkiem od 

0,5 do 2%;

Maksymalna d ugo  rynny pod czonej 

do jednej rury spustowej to 20 m;

Uchwyty do mocowania rynien powinny 

by  w odst pach co 40–60 cm (w zale -

no ci od systemu), a rur spustowych co 

3 m (zwykle oko o 2 m), jednak nie mniej 

ni  jeden na ka dy odcinek rury;

Zewn trzna kraw d  rynny powinna znaj-

dowa  si  przynajmniej ok. 1 cm poni ej 

kraw dzi wewn trznej; 

Obróbka okapowa powinna zachodzi

nad rynn  na 1/3 do 1/2 jej rednicy;

Odst p pomi dzy rur  spustow , a wy-

ko czon cian  powinien by  nie mniej-

szy ni  3 cm;

rednica rury spustowej powinna by

o 2–3 cm mniejsza od rednicy rynny.

Zasady monta u
rynien 

Blachy na rynny
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O wiele korzystniejsze jest zainstalowanie 

jednego z systemów rynnowych z blachy 

powlekanej. S atwo dost pne, poniewa

wytwarzaj  je producenci blachodachówek, 

jako uzupe nienie oferty pokry

dachowych. Dobranie odpowiedniego 

koloru pasuj cego do pokrycia dachu, 

desek okapowych lub cian domu nie jest 

trudne. Wybór podstawowych kolorów jest 

du y, a na zamówienie dost pne s  systemy 

we wszystkich kolorach z palety RAL lub 

firmowych wzorników.

Wybór systemu
Wybór jest do  prosty i zale y przede 

wszystkim od usytuowania domu. 

W miejscach zacienionych w pobli u drzew 

lepiej instalowa  rynny z PVC. Unikniemy 

wtedy ewentualnych uszkodze  pow ok 

ochronnych, gdy b dziemy usuwa  z nich li-

cie i ga zki. Pow oki nie b d  te  nara one

na uszkodzenie przez ocieraj ce ga zie. 

Na dachach nas onecznionych lepiej in-

stalowa  rynny metalowe powlekane, gdy

w mniejszym stopniu „pracuj ” przy zmia-

nach temperatury, a pow oki ochronne s

bardziej odporne na blakni cie.

Do pokry  blaszanych nale y stosowa

rynny i rury spustowe z takiego samego me-

talu co pokrycie. 

W przypadku dachów krytych dachówka-

mi ceramicznymi i cementowymi oraz pokry-

ciami bitumicznymi stosuje si  systemy wy-

konane z ró nego rodzaju blach lub z PVC. 

Najbardziej popularne s  rynny ze stalo-

wych blach powlekanych oraz PVC. I takie 

nale a oby ze sob  porównywa .

Przede wszystkim rynny i rury spusto-

we z tych materia ów oferowane s  jako go-

towe systemy. Niektóre elementy wymagaj

co najwy ej przyci cia. Pozosta e sk ada si

i instaluje niemal tak atwo jak klocki Lego. 

Do tego celu s u  specjalne z czki. Nic nie 

trzeba lutowa  czy czy  na r bki. 

S  te  systemy rynnowe robione na bu-

dowie z ta my aluminiowej, bez z czek, 

o d ugo ci odpowiadaj cej d ugo ci okapu, 

oraz rynny z PVC czone na klej. 

Rynny najcz ciej maj  przekrój pó okr -

g y lub pó eliptyczny, ale tak e kwadrato-

wy, prostok tny, trapezowy oraz imituj cy 

gzyms (zwykle z blachy aluminiowej). 

Do nich dostosowane s  oczywi cie rury 

spustowe. Dost pne s  w ró nych wymia-

rach – rynny od 70 do 180 mm, a rury spu-

stowe od 50 do 150 mm. 

Dla po aci o niewielkiej powierzchni (do 

oko o 60 m2) najcz ciej wystarczaj ce s

rynny o rednicy 100 mm i rury spustowe 

70 mm, dla dachu wi kszego – odpowiednio 

125 mm i 100 mm itd. 

Wytrzyma o  mechaniczna. Rynny, rury spustowe oraz wszystkie elementy cz ce 

i wspornikowe powinny by  odporne zarówno na ci ar zsuwaj cego si niegu, jak i pory-

wy nawet huraganowych wiatrów (oddzia ywanie wiatru na kraw dziach dachu jest znacznie 

wi ksze ni  na jego p aszczy nie), uderzenia przedmiotów niesionych przez wiatr czy przy-

padkowe oparcie drabiny. Rynny metalowe atwo si  trwale odkszta caj  pod nadmiernym 

obci eniem, te wykonane z PVC s  bardziej elastyczne, ale w niskiej temperaturze s  bar-

dziej kruche. 

Odporno  na korozje. Korozja jest efektem dzia a-

nia: kwa nych deszczy, przemys owych dymów czy s o-

nej mg y nad morzem. Najbardziej odporne na korozj

s  systemy z PVC. W drugiej kolejno ci mo na wymieni

mied  oraz stal powlekan , a nast pnie aluminium i sto-

py cynkowo-tytanowe.

Ochrona przed zamarzaniem. Problemowi zalegaj -

cego niegu i zamarzaj cej wodzie w rynnach zapobiec 

mo na dzi ki kablom grzejnym. Ich moc powinna wyno-

si  20–30 W na metr d ugo ci rynny. Sterowanie ich pra-

c  umo liwia termostat za czaj cy ogrzewanie, gdy tem-

peratura spadnie poni ej 0°C.

Os ona przed zanieczyszcze niami. Rynny trzeba co 

najmiej dwa razy do roku oczyszcza  z piasku oraz li ci

(dotyczy terenów zadrzewionych). Zazwyczaj pierwsze 

czyszczenie przeprowadza si  wiosn , drugie za  jesie-

ni . Rynny trzeba czy ci  równiez wtedy, gdy za o one 

s  na nich siatki ochronne, poniewa  te zatrzymuj  jedy-

nie p askie li cie, a igliwie oraz drobne ga zki – przedo-

staj  si  przez otwory.

Warto wiedzie
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Co wp ywa na wydajno  systemów rynno-

wych? 

Na wydajno  systemów rynnowych wp ywa 

przede wszystkim ich rozmiar oraz odpowiednie 

umiejscowienie odp ywu (elementu cz cego ryn-

ny z rur  spustow ). Dobrze dobrany rozmiar sys-

temu rynnowego pozwoli na skuteczne odprowa-

dzenie wody z okre lonej powierzchni dachu. By 

precyzyjnie dobra  rozmiar orynnowania, nale y

obliczy  efektywn  powierzchni  dachu czyli po-

wierzchni  z jakiej system rynnowy ma odprowa-

dzi  wod  (wzór dost pny na stronie producenta 

www.galeco.pl). Wynik oblicze  nale y porówna

z poszczególnymi wydajno ciami systemów rynnowych, a nast p-

nie wybra  odpowiedni rozmiar orynnowania. Wa ne jest, by w jego 

doborze wzi  pod uwag  miejsce, w jakim przewidziany jest tak 

zwany spust, czyli miejsce, w którym woda z rynny przechodzi do 

rury spustowej. Jego umiejscowienie zale ne jest od architektu-

ry ca ego budynku oraz dachu. Najlepszy rezultat osi gany jest 

przy centralnym usytuowaniu spustu, a wi c na rodku systemu 

rynnowego. Mniejsza wydajno  wyst puje przy skrajnym umiesz-

czeniu rury spustowej. 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.

Przy doborze odpowiedniego systemu rynnowego mog  pomóc odpo-

wiednio przeszkolone administratorki sprzeda y Galeco. 

Tomasz Piotrowski

Szef Marketingu 

i Sprzeda y Krajowej 

w firmie Galeco 

Zdaniem Eksperta


