
PO CO RYNNA? 
Nie ka¿dy dom jednorodzinny musi mieæ

zamontowany system odwodnienia dachu

nazywany popularnie orynnowaniem. Bu-

dynki niskie, z daleko wysuniêtymi okapa-

mi b¹dŸ kryte strzech¹ lub trzcin¹ mog¹ nie

mieæ orynnowania, ale w wiêkszoœci do-

mów rynny s¹ potrzebne. Chroni¹ one

przede wszystkim œciany przed zamaka-

niem wod¹ œciekaj¹c¹ z dachu, zabezpiecza-

j¹ otoczenie domu przed rozmywaniem

przez strugi wody spadaj¹ce z du¿¹ energi¹,

umo¿liwiaj¹ te¿ skanalizowanie odp³ywu

wody i skierowanie z dala od fundamentów.

Orynnowanie instalowane jest nie tylko na

dachach, ale równie¿ na krawêdziach tara-

sów i balkonów, a tak¿e na lukarnach. 

Dobór systemu powinien uwzglêdniaæ

wielkoœæ i kszta³t dachu, k¹t pochylenia po-

³aci, a tak¿e sposób odprowadzenia wody

deszczowej. Nie bez znaczenia jest równie¿

estetyka orynnowania, gdy¿ jego elementy

s¹ dobrze widoczne i powinny wspó³graæ

z wygl¹dem ca³ej elewacji domu. W projek-

tach domów z regu³y podawane s¹ podsta-

wowe wymiary orynnowania i miejsca za-

montowania rur spustowych, natomiast

sposób zagospodarowania wody deszczowej

trzeba dostosowaæ do warunków lokalnych.

Przy dostêpie do sieci kanalizacji ogólno-

sp³awnej lub deszczowej wody opadowe

mo¿na bêdzie tam odprowadzaæ. Jeœli nie

ma takich mo¿liwoœci, deszczówka powin-

na pozostaæ na terenie dzia³ki – przez roz-

prowadzenie jej na powierzchni, do drena-

¿u lub studni ch³onnej. Deszczówk¹ mo¿na

tez zasiliæ oczko wodne lub gromadziæ

w zbiorniku, a nastêpnie wykorzystaæ np.

do mycia samochodu, sp³ukiwania na-

wierzchni czy podlewania ogrodu. 

DOBÓR ORYNNOWANIA
Sposób odwodnienia dachu zale¿y przede

wszystkim od jego kszta³tu, k¹ta pochylenia

po³aci dachowych, mo¿liwoœci odprowa-

RYNNY

RYNNY

Szybkie odprowadzenie

wody opadowej

z powierzchni dachu oraz

ochrona elewacji domu

przed zawilgoceniem to

g³ówne zadania stawiane

przed systemami

odwodnienia.

Choæ w niektórych

przypadkach mo¿na

zrezygnowaæ z orynnowa-

nia, to jednak na

wiêkszoœci domów jest

ono niezbêdne. W jego

sk³ad wchodz¹ m.in.

rynny montowane na

krawêdzi okapu oraz rury

spustowe.

CEZARY JJANKOWSKI

PRZEGL¥D RYNKU

fo
t.

 LL
IN

D
A

B

Jaki dach,
takie rynny

10  2 0 0 7
161

rynny.qxd  2007-10-03  14:01  Page 161



PRZEGL¥D RYNKU

162 2 0 0 7 10

dzenia wody. Najczêœciej montowane s¹ ze-

wnêtrzne systemy odwodnienia w postaci

rynien umieszczonych na krawêdzi okapo-

wej po³aci oraz rur spustowych montowa-

nych na elewacji domu. Takie rozwi¹zanie

mo¿e byæ zastosowane nie tylko na dachach

spadzistych, ale równie¿ na dachach p³a-

skich lub tarasach. Zalet¹ tego rozwi¹zania

jest ³atwy monta¿ i konserwacja, ale ele-

menty rynnowe s¹ nara¿one na zanieczysz-

czenia, uszkodzenia w wyniku obci¹¿enia

œniegiem czy lodem oraz mo¿e dochodziæ

do zamarzania sp³ywaj¹cej nimi wody. 

Wad tych nie ma odwodnienie wewnêtrzne,

które jednak mo¿na montowaæ jedynie na

dachach p³askich, ze spadkiem ukszta³to-

wanym do wewn¹trz powierzchni dacho-

wej.

Elementy odwodnienia musz¹ równie¿ za-

pewniaæ wystarczaj¹c¹ przepustowoœæ na-

wet przy intensywnych opadach deszczu.

Oczywiœcie trudno przewidzieæ wyst¹pie-

nie katastrofalnych nawa³nic, gdy wiel-

koœæ opadu przekracza znacznie normal-

nie wystêpuj¹ce deszcze. Wtedy ¿aden

system rynnowy nie bêdzie w stanie od-

prowadziæ nadmiaru wody i bêdzie siê ona

przelewaæ przez wierzch orynnowania.

Przy projektowaniu systemu odwodnienia

przyjmuje siê przewidywaln¹ wielkoœæ

opadów wystêpuj¹c¹ w danym rejonie

oraz tzw. efektywn¹ powierzchniê dachu

(EPD). W dachach p³askich odpowiada

ona powierzchni po³aci dachowej nato-

miast przy dachach spadzistych wylicza

siê j¹ ze wzoru EPD = d x (s +1/2 h), gdzie

d – d³ugoœæ po³aci, s – szerokoœæ rzutu po-

ziomego, h – wysokoœæ po³aci w kalenicy.

Przy dachach o rozbudowanej powierzchni

z lukarnami, przy wyznaczaniu EPD nale¿y

równie¿ braæ pod uwagê powierzchnie za-

daszenia tych lukarn. 

Istotnym czynnikiem – ze wzglêdu na wy-

dajnoœæ odprowadzenia wody – jest roz-

mieszczenie rur spustowych. Przy ustawie-

niu jej w œrodku szerokoœci dachu uzyskuje-

my najwiêksz¹ wydajnoœæ odwodnienia, na-

tomiast przy umieszczeniu na koñcu oryn-

nowania spada ona o po³owê. W praktyce

dobór wielkoœci rynien i rur spustowych

okreœla siê na podstawie tabel udostêpnia-

nych przez producentów orynnowania

zgodnie z obliczon¹ EPD oraz rozmieszcze-

niem rur spustowych. 

SYSTEMY RYNNOWE
Producenci elementów stosowanych do od-

wodnienia dachu oferuj¹ z regu³y komplet-

ne systemy rynnowe, w których sk³ad

wchodz¹ wszystkie potrzebne materia³y do

ich budowy. Wiêkszoœæ systemów orynno-

wania produkowana jest z dwóch rodzajów

materia³ów – stali powlekanej oraz niepla-

styfikowanego PVC. Dostêpne s¹ równie¿

orynnowania z aluminium, cynkowo-tyta-

nowe oraz miedziane, ale montowane s¹

stosunkowo rzadko, g³ównie ze wzglêdu na

wysok¹ cenê. 

Trwa³oœæ i niezawodnoœæ orynnowania zale-

¿y nie tylko od materia³u z jakiego wykona-

ne s¹ rynny, ale równie¿ od sposobu ³¹cze-

nia i uszczelnienia poszczególnych frag-

mentów oraz systemu ich mocowania. Naj-

czêœciej montowane s¹ rynny z PVC lub sta-

lowej blachy powlekanej. Oba systemy s¹

bardzo podobne pod wzglêdem trwa³oœci

w przeciêtnych warunkach u¿ytkowania,

choæ oczywiœcie du¿o zale¿y od jakoœci u¿y-

tych do ich produkcji surowców. Systemy

orynnowania z obu materia³ów w wiêkszo-

œci przypadków umo¿liwiaj¹ równie¿ ³atwy,

samodzielny monta¿ bez u¿ycia specjali-

stycznych narzêdzi. Tak rynny metalowe

jak i z PVC dostêpne s¹ w bogatej gamie ko-

lorystycznej, o kszta³tach pó³okr¹g³ych,

eliptycznych, trapezowych lub prostok¹t-

nych. Istotne jest natomiast wybranie jed-

nego systemu rynien dla ca³ego domu, gdy¿

³atwiej wtedy bêdzie wykonaæ ewentualne

naprawy wymagaj¹ce wymiany elementów,

bowiem czêœci o jednakowych wymiarach

nominalnych nie pasuj¹ do wyrobów inne-

go producenta.

JAK JE MONTOWAÆ
Rynny mog¹ byæ mocowane w nastêpuj¹cy

sposób:

uchwytami przykrêconymi do krokwi

uchwytami mocowanymi do deski oka-

powej

tzw. rynny le¿¹ce, umieszczone na gzym-

sie œciany. 

Sposób mocowania uzale¿niony jest od

konstrukcji dachu i etapu prac budowla-

nych, na jakim instalujemy orynnowanie.

Uchwyty mocowane do krokwi musz¹ byæ

zamontowane przed u³o¿eniem pokrycia

dachowego, a w pozosta³ych przypadkach

mo¿na to zrobiæ póŸniej. Uchwyty nale¿y

montowaæ w taki sposób, aby po u³o¿eniu

w nich rynien uzyskaæ niewielki spadek

w kierunku odp³ywu. 

Rozstaw uchwytów musi byæ dostosowany

do systemu orynnowania i najczêœciej wy-

nosi 50-75 cm. Rynajzy musz¹ siê te¿ znaj-

dowaæ w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 15 cm

od z³¹czek ³¹cz¹cych odcinki rynien, lejów

odp³ywowych, naro¿ników. Na dachach za-

koñczonych gzymsem instalowane s¹ ryn-

ny z p³askim dnem uk³adane na uchwytach

wisz¹cych lub bezpoœrednio na pod³o¿u.
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RYNNY ZZ PVC
Do ich produkcji wykorzystywany jest nie-

plastyfikowany polichlorek winylu barwiony

w masie na ró¿ne kolory. £¹czenie elemen-

tów orynnowania wykonuje siê za pomoc¹

³¹czników zaciskowych z uszczelkami lub

metod¹ klejenia. Ze wzglêdu na du¿¹ rozsze-

rzalnoœæ ciepln¹ PVC, konieczne jest stoso-

wanie elementów kompensacyjnych zapo-

biegaj¹cych odkszta³ceniu siê orynnowania

pod wp³ywem temperatury. Rynny z tworzy-

wa s¹ doœæ wra¿liwe na zmiany temperatu-

ry. W wysokich temperaturach miêkn¹,

a w mroŸne dni staj¹ siê kruche i podatne

na uszkodzenia. Dlatego rynny z PVC bêd¹

bardziej podatne na uszkodzenia i odkszta³-

cenia na dachach mocno nas³onecznionych,

zw³aszcza gdy s¹ w ciemnych kolorach oraz

tam, gdzie du¿e opady œniegu sprzyjaj¹ ich

nadmiernemu obci¹¿eniu. S¹ za to odporne

na uszkodzenia powierzchniowe, gdy¿

wszelkie zarysowania nie wp³ywaj¹ na ich

trwa³oœæ i estetykê, poniewa¿ na materiale

barwionym w masie nie widaæ wyraŸnie

œladów uszkodzeñ.

Niektórzy pproducenci ooferuj¹ rrynny zz PVC iimituj¹ce

miedŸ

Rynny zz PPVC bbarwione ww mmasie
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W dachach wymagaj¹cych zapewnienia

wentylacji podpokryciowej nale¿y zwróciæ

uwagê, aby mocowanie rynien nie ograni-

czy³o dop³ywu powietrza pod pokrycie

w obrêbie okapu. Rynny mog¹ byæ uk³ada-

ne poziomo, ale zalecane jest niewielkie ich

pochylenie w kierunku odp³ywu o 0,5-1%.

Dziêki pochyleniu uzyskuje siê wiêksz¹

o ok. 20% wydajnoœæ odprowadzenia wody

i pewn¹ zdolnoœæ do samooczyszczania,

a tak¿e zmniejsza siê prawdopodobieñstwo

tworzenia siê zastoin, które mog¹ zamarzaæ. 

Rury spustowe po³¹czone z rynnami za po-

moc¹ kosza lub odp³ywu przelotowego

umieszcza siê najczêœciej na koñcach pro-

stego odcinka orynnowania. Do zmiany

kierunku przebiegu rynien u¿ywa siê na-

ro¿ników wewnêtrznych lub zewnêtrznych,

a koñce zamyka siê zaœlepkami. Rury spu-

stowe mocowane s¹ do œciany obejmami,

a zmianê kierunku umo¿liwiaj¹ kolana

o ró¿nym k¹cie za³amania. Niekiedy, za-

miast rur spustowych instalowane s¹ ³añ-

cuchy, po których woda sp³ywa do stu-

dzienki ch³onnej. W miejscach, gdzie nie

mo¿na zamocowaæ rur spustowych w od-

p³ywach rynien zak³adane s¹ tzw. rzyga-

cze kieruj¹ce strumieñ wody z dala od

œciany budynku. 

Sam monta¿ wiêkszoœci systemów orynno-

wania jest stosunkowo prosty i nie wymaga

u¿ycia specjalistycznych narzêdzi. Z³¹czki

zatrzaskowe ³¹cz¹ce poszczególne odcinki

rynien mo¿na montowaæ bez u¿ycia narzê-

dzi, a rury spustowe ³¹czone s¹ na wcisk.

RYNNY NA LUKARNACH
Zadaszenie lukarny wystaj¹ce ponad po-

wierzchniê g³ównej po³aci dachowej domu

nale¿y równie¿ wyposa¿yæ w rynny, kieruj¹-

ce strumieñ wody opadowej z dala od œcia-

nek bocznych. Sp³ywaj¹ca z orynnowania

woda nie mo¿e równie¿ przenikaæ pod po-

krycie, na co nara¿one s¹ zw³aszcza dachy

pokryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub cemen-

tow¹. Miejscem szczególnie nara¿onym na

wyst¹pienie przecieków jest po³¹czenie

œcianki lukarny z po³aci¹ dachow¹ i nawet

przy prawid³owym uszczelnieniu przy in-

tensywnych opadach woda mo¿e podciekaæ

pod dachówki. Zadaniem orynnowania jest

wiêc takie skierowanie sp³ywaj¹cej wody,

aby kierunek strumienia by³ mo¿liwie

zgodny ze spadkiem dachu. 

Szczyty lukarn czêsto zakoñczane

s¹ tzw. naczó³kiem czyli za³ama-

niem zadaszenia z okapem

biegn¹cym równolegle do

okien. Tam równie¿ trzeba

za³o¿yæ orynnowanie, aby

woda nie chlapa³a na okna.

Wtedy woda opadowa prze-

chodzi przez trzy uk³ady ryn-

nowe – najpierw zbierana jest

przez rynnê na naczó³ku i kierowana

na boczn¹ po³aæ lukarny, sk¹d sp³ywa do

rynny na lukarnie z wylotem na po³aæ g³ów-

n¹ dachu, a¿ w koñcu trafia do orynnowa-

nia obwodowego. Odwodnienie naczó³ka

lukarny wykonuje siê z typowych systemów

rynnowych z odprowadzeniem wody na

obie po³acie lukarny. Rynny uk³ada siê wiêc

z obustronnym spadkiem, a na ich koñcach

mocuje siê kolana naro¿ne zachodz¹ce ok.

30 cm na boczne po³acie lukarny. Koñców-

kê kolana warto przymocowaæ do pokrycia

dodatkowym wspornikiem, co uchroni j¹

przed oderwaniem np. przez zsuwaj¹cy siê

œnieg. Orynnnowanie boków lukarny uk³a-

da siê ze spadkiem w kierunku po³aci g³ów-

nej przy czym bardzo wa¿ne jest to, w jaki

sposób odprowadzana bêdzie woda. Doœæ

czêsto dekarze pozostawiaj¹ otwarty wylot

rynny od strony po³aci dachu, co sprawia,

¿e woda z lukarny sp³ywa „pod pr¹d”.

W efekcie jest ona wt³aczana pod elementy

pokrycia, a tak¿e strumieñ wody p³ynie

w bezpoœredniej bliskoœci boków lukarny.

Takie rozwi¹zanie jest czêsto przyczyn¹

przeciekania dachu i powinno byæ zmoder-

nizowane. 

Inny praktykowany sposób to wstawienie

przy koñcu orynnowania króæca odp³ywo-

wego. Nie wystêpuje wtedy zjawisko sp³y-

wu „pod pr¹d”, ale strumieñ wody mo¿e po-

wodowaæ zawilgocenie œcianek lukarny.

Prawid³owym sposobem odprowadzenia

wody z orynnowania lukarny bêdzie za-

montowanie rzygaczy, czyli koñcówek roz-

praszaj¹cych zamocowanych do króæca od-

p³ywowego. Ich d³ugoœæ powinna wynosiæ

ok. 30 cm z wylotem skierowanym skoœnie

do po³aci dachowej. Mocowanie do króæca

mo¿e byæ klejone w przypadku rynien

z PVC lub za pomoc¹ obejmy w rynnach

metalowych.

RYNNY

RYNNY ZZ BBLACHY
POWLEKANEJ
Produkowane s¹ z blachy stalowej ocynko-

wanej lub aluminiowej z pow³ok¹ dekoracyj-

no-ochronn¹. £¹czenie elementów odbywa

siê za poœrednictwem zacisków, ale dostêp-

ne s¹ te¿ systemy bez po³¹czeñ wykonywa-

ne w jednym kawa³ku bezpoœrednio na bu-

dowie. Rynny metalowe wykazuj¹ wysok¹

stabilnoœæ wymiarow¹ (nie wyd³u¿aj¹ siê

zbytnio) w zmiennych warunkach atmosfe-

rycznych, ale pow³oki ³atwo mog¹ ulec

uszkodzeniu przy nieostro¿nym monta¿u lub

np. ocieraniu ga³êzi o orynnowanie. Dlatego

orynnowanie takie mo¿e byæ mniej trwa³e

na dachach domów usytuowanych w terenie

zalesionym, gdy czêsto trzeba usuwaæ z ich

wnêtrza liœcie, ga³¹zki i igliwie.

Rynny wwykonane zz bblachy sstalowej ppokryte

warstwami oochronnymi

Podstawowe eelementy ssk³adaj¹ce ssiê nna ssystem oorynnowania
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ODPROWADZENIE WODY
Woda opadowa sp³ywaj¹ca z systemu od-

wodnienia dachu musi byæ gdzieœ odprowa-

dzana, aby wokó³ rur spustowych nie two-

rzy³y siê ka³u¿e. 

Najprostszy sposób na odprowadzenie wo-

dy deszczowej to rozprowadzenie jej po po-

wierzchni dzia³ki, w pewnej odleg³oœci od

œcian domu. Ten sposób mo¿e byæ stosowa-

ny, gdy grunt na posesji charakteryzuje siê

dobr¹ przepuszczalnoœci¹ wody, a sama

dzia³ka ma dostatecznie du¿¹ powierzchniê

do jej wch³oniêcia. Przy takim rozwi¹zaniu

wystarczy na wylotach rur spustowych za-

mocowaæ kolana na wysokoœci ok. 10 cm od

pod³o¿a i ukszta³towaæ w gruncie misê od-

p³ywow¹ z rowkiem kieruj¹cym wodê na te-

ren dzia³ki. Misê mo¿na wykonaæ z betonu

lub wykorzystaæ gotowe elementy odp³ywo-

we, natomiast nie powinna byæ to warstwa

¿wiru, przez któr¹ woda ³atwo bêdzie prze-

nikaæ w bezpoœrednim s¹siedztwie funda-

mentów. Natomiast ¿wirow¹ podsypkê

mo¿na u³o¿yæ jako warstwê przyspieszaj¹c¹

wch³anianie wody opadowej w formie œcie¿-

ki zaczynaj¹cej siê przynajmniej w odleg³o-

œci 0,5 m od wylotu rury spustowej. 

Powierzchniowe odprowadzania wody ma

tê wadê, ¿e sp³ywaj¹cy strumieñ ¿³obi z cza-

sem koryto w zagospodarowanym ogrodzie

lub u³o¿ona warstwa ¿wiru nie pasuje pod

wzglêdem estetycznym do otoczenia. Pro-

blem ten mo¿na rozwi¹zaæ montuj¹c pod-

ziemny system odprowadzenia wody. W je-

go sk³ad wchodzi studzienka osadnikowa

oraz uk³ad rur drenarskich u³o¿onych pod

powierzchni¹ gruntu. Pod ka¿dym wylotem

rur spustowych instalowana jest studzienka

osadnikowa przykryta kratk¹ lub z wprowa-

dzon¹ do niej bezpoœrednio koñcówk¹ rury

spustowej. Znajduj¹cy siê w jej wnêtrzu

osadnik pozwala na zatrzymanie zanie-

czyszczeñ sta³ych w postaci piasku oraz igli-

wia, które mog³yby doprowadziæ do zamu-

lania siê systemu drenarskiego. Studzienkê

osadnikow¹ trzeba co pewien czas oczysz-

czaæ, usuwaj¹c nagromadzony w niej osad. 

System drenarski sk³ada siê z u³o¿onych na

podsypce ¿wirowej plastikowych drenów

o d³ugoœci dostosowanej do ch³onnoœci

gruntu i iloœci odprowadzanej wody. G³êbo-

koœæ ich u³o¿enia powinna zabezpieczaæ

przed zamarzaniem i z regu³y wynosi ok.

1 m. Drena¿ wykonuje siê w uk³adzie linio-

wym (jeden odcinek rury) lub rozga³êzio-

nym, zale¿nie od kszta³tu i wielkoœci dzia³-

ki. Przed u³o¿eniem warstwy filtracyjnej ze

¿wiru, dno wykopu warto wy³o¿yæ geo-

w³óknin¹, która zabezpiecza przed zamule-

niem system drenów. Geow³óknin¹

przykrywa siê równie¿ warstwê ¿wiru od

góry, co ogranicza wyp³ukiwanie warstwy

powierzchniowej do drena¿u. 

Na gruntach o niskiej przepuszczalnoœci

wody, system drenów mo¿e nie zapewniaæ

skutecznego wch³oniêcia wody opadowej

i w takich warunkach konieczne bêdzie od-

prowadzenie jej do studni ch³onnej, zbior-

nika wody opadowej lub rowu melioracyj-

nego. W przypadku koniecznoœci takiego

odprowadzenia, rury odbieraj¹ce wodê ze

studzienki osadnikowej prowadzone s¹ pod

ziemi¹ z niewielkim spadkiem w kierunku

odp³ywu. Studnie ch³onne wykonywane s¹

jako studnie krêgowe siêgaj¹ce do warstwy

gruntu o dobrej przepuszczalnoœci wody.

Na ich dnie umieszcza siê warstwy filtracyj-

ne ze ¿wiru i piasku, co zapobiega przenika-

niu zanieczyszczeñ z powierzchni w g³¹b

gruntu. Zainstalowanie zbiornika na wodê

opadow¹ umo¿liwia wtórne jej wykorzysta-

nie do podlewania ogrodu w okresach suszy

lub nawet u¿ycie na potrzeby gospodarcze

w oddzielnej instalacji wodoci¹gowej. Po-

jemnoœæ takiego zbiornika nale¿y dostoso-

waæ do wielkoœci opadów w okresie ich naj-

wiêkszego nasilenia, aby nie wyst¹pi³o ich

przepe³nienie. W praktyce przyjmujê siê, ¿e

zbiornik powinien przyj¹æ jednorazowy

opad na poziomie 50 mm, czyli 50 li-

trów/m2 rzutu powierzchni dachu, co w do-

mach jednorodzinnych odpowiada pojem-

noœci zbiornika 6-10 m3.

W rejonach, gdzie istnieje mo¿liwoœæ pod-

³¹czenia siê do lokalnej sieci kanalizacji bu-

rzowej lub ogólnosp³awnej wodê opadow¹

z systemu odwodnienia mo¿na odprowa-

dziæ do tej instalacji po wykonaniu tzw.

przykanalika z osadnikiem piasku.
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Woda ssp³ywaj¹ca rrurami sspustowymi ppowin-

na bbyæ oodprowadzona jjak nnajdalej ood ffundamentów

DODATKOWE EELEMENTY

System orynnowania zewnêtrznego nara¿ony

jest na przenikanie ró¿nych zanieczyszczeñ

w postaci liœci, ga³¹zek, py³ów. Zw³aszcza na te-

renach zalesionych gromadzenie siê liœci w ryn-

nach doprowadza do ich zatkania i przelewania

siê wody wierzchem orynnowania. W pewnym

stopniu mo¿na temu zapobiec zak³adaj¹c w ryn-

nach siatki ochronne. Jednak s¹ one skuteczne

tylko wtedy, gdy w okolicy rosn¹ tylko drzewa

o du¿ych liœciach (np. dêby, klony, kasztanowce),

gdy¿ drobne listki np. brzozy oraz igliwie

z drzew iglastych ³atwo przechodz¹ przez te

siatki.

Inny problem wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ zamarza-

nia wody w rynnach i rurach spustowych. Powo-

duje to znaczne obci¹¿enie tych elementów

i w konsekwencji ich uszkodzenie, a zamarzniête

rynny w razie odwil¿y nie mog¹ odprowadziæ

wody z bie¿¹cych opadów. Niebezpieczeñstwo

zamarzania mo¿na wyeliminowaæ uk³adaj¹c

w rynnach i rurach spustowych przewody

grzewcze. W najtañszej wersji, s¹ to kable

o sta³ej mocy cieplnej zasilane poprzez termo-

stat za³¹czaj¹cy napiêcie, gdy temperatura oto-

czenia spadnie poni¿ej 0°C. 

Bardziej ekonomiczne w u¿ytkowaniu s¹ tzw. sa-

moograniczaj¹ce siê kable grzejne, które dosto-

sowuj¹ swoj¹ moc do temperatury panuj¹cej na

zewn¹trz. Nie ma wiêc potrzeby sterowania ich

termostatem, gdy przy temperaturze powy¿ej

0°C przestaj¹ czerpaæ energiê z sieci elektrycz-

nej. Przeciêtna moc kabli grzejnych powinna 

wynosiæ ok. 20-30 W na m.b. rynny, co odpowia-

da poborowi mocy 500-1000 W dla ca³ego bu-

dynku.

Kabel ggrzewczy uu³o¿ony nna ddnie rrynny oochroni jj¹

przed zzamarzaniem wwody
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