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DYLEMATY

PYTANIE CZYTELNIKA

Wybieram projekt domu, wi c

oprócz prasy przegl dam te

fora internetowe, gdzie poczy-

ta am troch  o rynnach i widz ,

e jedni zachwalaj  plastikowe, 

inni – metalowe. My la am, e

nie ma znaczenia, jakie rynny 

wybierzemy, ale teraz zacz am 

si  zastanawia  nad tym, jakie 

w a ciwie s  mi dzy nimi ró -

nice?

REDAKCJA

Najbardziej popularne s  obecnie 

rynny stalowe i plastikowe.

Maj  one porównywaln  trwa-

o  w przeci tnych warunkach 

u ytkowania. Niekiedy lepiej 

sprawdzaj  si  rynny stalowe, 

w innych sytuacjach – rynny 

z tworzywa. To, czy system 

orynnowania b dzie dzia a  nieza-

wodnie, zale y zawsze od tego, 

czy jego elementy s  w a ciwie 

dobrane do konkretnego dachu 

i czy je poprawnie zamontowano.
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Rynny

 plastikowe 

 czy metalowe 

Olimpia Wolf

Ochrona
przed

deszczem
System rynnowy, cho  to niewiele w ogólnych 

kosztach budowy domu, ma istotny wp yw na 

trwa o  budynku, a tak e jego wygl d.

Orynnowanie w a ciwie zaprojektowane 

i wykonane to takie, które jest w stanie 

przyj  opady z dachu i sprawnie odprowa-

dza  je z rynien, by ciany budynku by y

niezawodnie chronione przed zamocze-

niem. Wszystkie elementy orynnowania po-

winny by  wykonane z materia u odpornego 

na warunki otoczenia (np. zanieczyszczenia 

lub zasolenie powietrza czy zadrapania 

przez ga zie drzew rosn cych blisko domu), 

a ono samo powinno si adnie kompono-

wa  z elewacjami budynku. 

Orynnowanie powinno by  trwa e, to 

znaczy odporne na oddzia ywania atmos-

feryczne i uszkodzenia, a jego w a ciwo ci 

nie powinny ulega  zmianom przez ca y

czas eksploatacji: korozja czy nadmierne od-

kszta canie si  mog  sprawi , e przestanie 

dobrze wype nia  swoj  funkcj . W opisie 

orynnowania z ró nych materia ów po-

dajemy zatem jego trwa o  w warunkach 

zgodnych z przeznaczeniem.

Rynny z blachy stalowej powlekanej lub 

lakierowanej – 50 lat

Ze wzgl du na pow ok  ochronn  (ocynk 

i pow oka tytanowo-cynkowa lub warstwa 

plastycznego tworzywa), która uodparnia 

je na korozj  i uszkodzenia mechaniczne, 

s  du o trwalsze ni  rynny ze stali ocynko-

wanej. Nie s  polecane do domów stoj cych 

w ród wysokich drzew, których ga zie 

mog  powodowa  zarysowania pow ok. 

Dobrze sprawdzaj  si  natomiast w rejonach 

o obfitych opadach niegu oraz na dachach 

silnie nas onecznionych, poniewa  s  bardzo 

wytrzyma e i nie odkszta caj  si  wskutek 

zmian temperatury. 

Podobnie jak inne metale u ywane do 

produkcji orynnowania, stal jest odporna na 

promieniowanie UV, które przyspiesza nisz-

czenie innych materia ów, na przyk ad two-

rzyw sztucznych. Rynny stalowe wymagaj

regularnej konserwacji oraz kontrolowania, 

czy nie powsta y ogniska korozji. 

Rynny z blachy aluminiowej – 120 lat

Rynny z aluminium pokrytego lakierem lub 

pow ok  z poliestru albo akrylu. Mo na je 

kupi  gotowe lub zamówi  wykonanie bez-

po rednio na budowie – wed ug zamówienia. 

Polega to na formowaniu kszta tek dowolnej 

d ugo ci (do 30 m) przez specjaln  maszyn ,

któr  firma przywozi na budow  na czas 

robót dekarskich. Montowanie orynnowania 

z takich d ugich odcinków zmniejsza liczb

po cze  na d ugo ci i tym samym minimali-

zuje ryzyko powstania nieszczelno ci.

Tak jak stalowe, rynny z blachy aluminio-

wej dobrze znosz  wysok  temperatur , ale 

uwaga: koroduj  wskutek kontaktu z innymi 

metalami i z betonem, polecane s  wi c

g ównie na dachy pokryte blach  aluminio-

w  lub dachówk  ceramiczn . Trzeba jednak 

uwzgl dni  du  rozszerzalno  ciepln

aluminium.
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Rynny z blachy cynkowo-tytanowej – od 80 

do 120 lat

Produkowane ze stopu cynku z niewielkim 

dodatkiem tytanu i miedzi: s  odporne na 

korozj  i nie wymagaj  konserwacji, gdy

podobnie jak rynny miedziane, utleniaj c si ,

pokrywaj  si  patyn , która jest ich pow ok

ochronn . S  dosy  drogie, chocia  ta sze 

od rynien miedzianych. Stosuje si  je cz sto 

w obiektach zabytkowych. Rynny z blachy 

tytanowo-cynkowej mo na kupi  w metalicz-

noszarym kolorze lub patynowane fabrycznie 

– dro sze od niepatynowanych. Polecane 

do pokry  z blachy cynkowo-tytanowej lub 

dachówki. 

Rynny z blachy miedzianej – do 150 lat

Stosuje si  je g ównie na dachy pokryte blach

miedzian  lub dachówk , nie mo na ich 

natomiast uk ada  na pokryciach blaszanych 

z metali innych ni  mied , poniewa  woda 

deszczowa wyp ukuj ca ich jony powodo-

wa aby korozj  miedzi. Najtrwalsze s  rynny 

z czystej miedzi, czasami powlekanej cynkiem 

lub akrylem.

Rynny z PVC – oko o 40 lat

S  niedrogie, a dzi ki pokrywaniu powierzch-

ni tlenkiem tytanu, malowaniu farbami 

akrylowymi lub stabilizowaniu przeciwko 

promieniowaniu UV maj  zwi kszon  odpor-

no  na uszkodzenia mechaniczne (zw aszcza 

na wgniecenia) oraz na kwa ne deszcze. 

Mo na je stosowa  nawet w rejonach o silnym 

zanieczyszczeniu powietrza, gdzie cz ste s

kwa ne opady, szkodliwe dla metali, PVC 

jest bowiem ca kowicie odporne na korozj

i nie wymaga okresowego odnawiania. Ze 

wzgl du na to, e PVC jest barwione w masie, 

nie wida  na nim zarysowa , ale mimo to 

lepiej nie nara a  na to rynien i ga zie drzew 

rosn cych w pobli u budynku odpowiednio 

cz sto przycina . Nale y pami ta , e PVC 

ma do  du  rozszerzalno  termiczn . Dla 

zapewnienia swobody tych odkszta ce  sto-

suje si  z czki ze specjalnymi uszczelkami 

z EPDM. Uszczelki te umo liwiaj  swobodny 

ruch elementów i zarazem zapewniaj  szczel-

no  systemu orynnowania. 

Takie rynny, jaki dach
System rynnowy dostosowuje si  do 

efektywnej powierzchni dachu (EPD), któr

oblicza si  ze wzoru

EPD = (b+c/2) × l,

w którym:

b – po owa szeroko ci dachu

c – wysoko  dachu 

l – d ugo  dachu 

Wynik obliczony z powy szego wzoru 

odszukuje si  w tabelach informacyjnych 

zamieszczonych w katalogach producentów 

lub na ich stronach internetowych, by 

odczyta  maksymaln  powierzchni  dachu, 

jak  mo e odwodni  konkretny system 

rynnowy. 

Najpopularniejsze s rynny o przekroju 

pó okr g ym i pó eliptycznym, którymi od-

wadnia  mo na wszystkie rodzaje dachów: 

ze wzgl du na dobr  przepustowo  i wytrzy-

ma o  na obci enia mechaniczne poleca-

ne s  szczególnie na rednie i du e dachy. 

Brud jest z nich wymywany przez strumie

wody opadowej i nie osadza si  w zakamar-

kach. Do rynien o przekroju pó okr g ym 

i pó eliptycznym montuje si  rury spustowe 

o przekroju okr g ym. 

Rynny skrzynkowe, trapezowe i imitu-

j ce ozdobne gzymsy nadaj  si  do ma ych 

i rednich dachów. Do tych rynien mo na 

montowa  rury spustowe o przekroju kwa-

dratowym lub prostok tnym.

Kszta ty rynien

 Rury spustowe o przekroju kwadratowym
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Rynny stalowe zabezpiecza si  przed korozj

czterema warstwami

pow oka zewn trzna

warstwa podk adowa

warstwa pasywacyjna

warstwa ocynku

 Kolor rynien mo na dobiera  do koloru dachu, 

tak aby nie wyró nia y si  lub przeciwnie – tak jak 

na zdj ciu – taka sama barwa rynien i okien kon-

trastuje z elewacj

 Rynny z blachy cynkowo-tytanowej s  odporne 

na skrajne warunki atmosferyczne, du e obci e-

nia niegiem i lodem oraz promieniowanie UV

 W systemach rynnowych z miedzi zarówno 

haki, jak i obejmy s  miedziane, aby nie czy  ry-

nien miedzianych z innymi metalami, poniewa

przyspieszy oby to ich korozj

Niekiedy w orynnowaniu czy si  ró ne

materia y – np. rynny ze stali powlekanej 

z rurami spustowymi z PVC. Zwolennicy 

takich kombinacji uwa aj , e w ten spo-

sób wykorzystuje si  najlepsze w a ciwo-

ci zastosowanych materia ów: wytrzyma-

o  mechaniczn  i odporno  metalu na 

zmiany temperatury oraz ca kowit  odpor-

no  na korozj  oraz g adko  PVC, która 

zapewnia szybkie sp ywanie wody.

Orynnowania 
kombinowane
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Pole przekroju rynien oblicza 

si  wg wskazówki: 0,8–1 cm2

przekroju rynny na 1 m2 rzutu 

poziomego odwadnianej po aci.

Je eli dachy nie maj  koszy, czyli wkl s ych po cze  po aci da-

chowych, liczb  t  mo na zmniejszy  do 0,5 cm2/m2 rzutu po aci. Na 

podstawie takiego obliczenia dobiera si  rynny o rednicy 10, 15, 18 

lub 20 cm. Przekrój rur spustowych powinien wynosi  co najmniej 

3/4 przekroju rynny, z której b d  odbiera  wod . Minimalna redni-

ca rury spustowej wynosi 10 cm: w rurach mniejszej rednicy zim

woda mog aby zamarza .

Monta  orynnowania
Rynny zazwyczaj montu-

je si  wraz z uk adaniem 

pokrycia dachowego 

– po u o eniu obróbek 

blacharskich. Na dachu 

o skomplikowanym 

kszta cie – z lukarnami 

i wewn trznymi za a-

maniami, czyli koszami 

– wykonanie obróbek jest 

trudne i pracoch onne, 

gdy  s  to miejsca 

szczególnie nara one 

na przecieki: w koszach 

kumuluj  si  strumienie 

wody sp ywaj cej z dwóch po aci. Zwi ksza to szybko  przep ywu 

i mo e prowadzi  do miejscowego jej wychlapywania poza koryto 

odbieraj cych j  rynien. Dlatego nie nale y odprowadza  wody np. 

z orynnowanej lukarny na po a  dachow , lecz kierowa  j  bezpo red-

nio do rur spustowych. 

Wszelkie obróbki blacharskie wykonuje si  najcz ciej z blachy 

stalowej powlekanej – w kolorze dostosowanym do reszty orynnowania 

– ci tej i profilowanej na placu budowy. Niekiedy stosuje si  równie

bitumiczne elementy wyko czeniowe, wchodz ce w sk ad okre lonych 

systemów pokry  dachowych.

Na dachach o prostym kszta cie jako obróbki wystarcz  czasem pasy 

nadrynnowe, zapobiegaj ce podciekaniu wody pod pokrycie. 

Rynny mocuje si  do po aci za pomoc  rynhaków (rynajz), czyli 

uchwytów przykr canych 

bezpo rednio do krokwi lub 

do deski okapowej. Rozstaw 

uchwytów musi by  dostoso-

wany do systemu orynnowania 

i najcz ciej wynosi 50–75 cm. 

Rynhaki powinno si  umiesz-

cza  w odleg o ci nie wi kszej 

ni  15 cm od z czek cz cych 

odcinki rynien, a tak e od lejów 

 Rynny z PVC s  praktyczne, po-

niewa  nie koroduj  i w zwi zku

z tym nie wymagaj  konserwacji

 Wielko , liczba oraz umiejsco-

wienie rur spustowych i rynien da-

chowych zwi zane s  z wielko ci

dachu i architektur  budynku

l
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b

Wymiary konieczne do wyznaczenia 

efektywnej powierzchni dachu
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odp ywowych i naro ników. Na dachach 

zako czonych gzymsem instaluje si  rynny 

z p askim dnem, które uk ada si  na wisz -

cych uchwytach lub bezpo rednio na pod o u. 

Uwaga! Je eli dach wymaga zapewnienia wen-

tylacji podpokryciowej, to mocowanie rynien 

nie mo e ogranicza  dop ywu powietrza pod 

pokrycie w obr bie okapu. 

Zalecane pochylenie rynien w kierunku od-

p ywu wynosi 0,5–1%. Pochylenie zapewnia 

ok. 20% wi ksz  wydajno  odprowadzania 

wody oraz poprawia zdolno  rynien do 

samooczyszczania si , zmniejsza te  praw-

dopodobie stwo tworzenia si  zastoin, które 

mog  zamarza .

Rury spustowe umieszcza si  najcz ciej 

na ko cach prostego odcinka orynnowania 

i czy z rynnami za pomoc  tzw. kosza lub 

odp ywu przelotowego. Do zmiany kierunku 

przebiegu rynien u ywa si  naro ników 

wewn trznych lub zewn trznych, a ko ce 

rynien zamyka si  za lepkami. 

Rury spustowe mocuje si  do cian obej-

mami. Do zmian kierunku tych rur u ywa 

si  kolan o ró nym k cie za amania. 

Jak wida , zamontowanie orynnowania 

wymaga znajomo ci rzeczy, dlatego je li 

chcemy mie  pewno , e zostanie wyko-

nane w a ciwie, powinni my zatrudni  do 

tego do wiadczonego dekarza. Za monta

zap acimy ok. 10% ceny materia ów.

Konserwacja rynien
Ka dy system rynnowy, niezale nie od ma-

teria u, trzeba przynajmniej dwa razy w roku 

sprawdzi  i oczy ci  z osadów, li ci i igliwia. 

Dobrze to wykonywa  wiosn  – mo na 

wtedy sprawdzi , czy nieg i oblodzenie nie 

spowodowa y uszkodze  lub odkszta ce

rynien albo obluzowania si  czy wygi cia 

rynhaków. Drugi raz warto oczy ci  rynny 

przed zim  – równie  wtedy, gdy za o one s

na nich siatki ochronne, bo zatrzymuj  one 

jedynie p askie li cie, ale przepuszczaj  igli-

wie oraz drobne ga zki i nasiona (niektóre, 

np. nasiona brzozy, mog  utworzy  na dnie 

rynien zbit  mas ). 

Je li okap dachu znajduje si  na wysoko ci 

3–4 m, rynny mo na czy ci , stoj c na drabi-

nie rozstawnej lub specjalnym rusztowaniu, 

które mo na wypo yczy . Warto pami ta ,

aby do usuwania zanieczyszcze  nie u ywa

ostrych szufelek ani metalowych pazurków, 

gdy atwo nimi uszkodzi  pow oki ochron-

ne rynien. Dobrym sposobem na usuni cie 

li ci jest u ycie wody pod ci nieniem z w a

ogrodniczego, a jeszcze lepszym – zastosowa-

nie myjki ci nieniowej. Taki wodny zabieg 

rozpoczyna si  od wylotu z rynny do rury 

spustowej, po czym sp ukuje si  kolejne por-

cje zanieczyszcze  zalegaj ce coraz dalej od 

wylotu. U ycie wody umo liwia te  spraw-

dzenie szczelno ci rynien i skontrolowanie 

czy woda sp ywa prawid owo. W tym celu 

zatyka si  otwór odp ywowy i nape nia ryn-

ny wod  do 1/4–1/2 jej wysoko ci i sprawdza, 

czy gdzie  nie wyst puj  przecieki. Gdy po 

odetkaniu wylotu z rynien woda przestanie 

wyp ywa  z rur spustowych, wewn trz 

rynien nie powinny pozostawa  oczka wody. 

Je liby tak by o, b dzie to zarazem wska-

zówka, które rynhaki wymagaj  dogi cia, by 

rynnie nada  w a ciwy spadek na ca ej d u-

go ci. Po dokonaniu korekt trzeba powtórnie 

sprawdzi  prawid owo  sp ywania wody. 

Przy okazji czyszczenia i regulacji oryn-

nowania sprawdza si  te  stan powierzchni 

rynien, fartuchów nadrynnowych oraz ich 

zamocowanie. 

Je li sprawdzanie i czyszczenie orynno-

wania wymaga wej cia na stromy dach, 

lepiej zatrudni  do tego specjalistyczn

firm .

 W zale no ci od wybranego systemu poszcze-

gólne jego elementy mo na czy , sklejaj c, lutu-

j c lub montuj c na zatrzaski lub z czki

Aby kupi  orynnowanie do nowego 

domu, trzeba do dystrybutora przynie

jego projekt. Na tej podstawie doradca 

techniczny obliczy i zaproponuje konkret-

ny system rynnowy i poda liczb  i wymia-

ry elementów orynnowania.

Gdy zdecydujemy ju , jaki system chce-

my kupi , mo emy poprosi  dystrybutora 

o wycen  takich systemów z kilku firm. Ceny 

rynien i rur spustowych produkowanych 

z tego samego materia u przez ró ne firmy 

s  w wi kszo ci podobne, ale ceny innych 

elementów, np. haków rynnowych, naro ni-

ków czy elementów mocuj cych rury spu-

stowe, mog  si  ró ni .

Gdy kupuje si  cz ci orynnowania do 

domu remontowanego, wystarczy po-

da  d ugo  okapu i wysoko  budynku, 

a wszystkie elementy dobierze sprzedaw-

ca. Kupione standardowe systemy rynno-

we mo na zwykle odebra  w ci gu 1–7 dni, 

ale na realizacj  nietypowego zamówienia 

– do bardzo skomplikowanego dachu – trze-

ba czeka  3–4 tygodnie. 

To, czy firma zapewni w asny transport, 

zale y od liczby kupionych elementów, co 

z ka dym dystrybutorem uzgadnia si  in-

dywidualnie.

Dystrybutorzy orynnowania zwykle nie zaj-

muj  si  monta em, ale cz sto wspó pracuj

z dekarzami, których polecaj  klientom. 

Kupujemy rynny

Oto porównanie kosztów orynnowania 

dachu (bez monta u) o powierzchni 150 m2

zale nie od materia u: 

z PCV – 1200–2200 z

stalowe – 3800–4200 z

aluminiowe – 3000–3500 z

tytanowo-cynkowe – 3500–4000 z

miedziane 6500–7000 z

Ile kosztuje 
orynnowanie? 

W zale no ci od warunków, wyloty rur od-

prowadzaj  wod  na powierzchni  dzia ki, 

do studni ch onnej, do kanalizacji burzowej 

lub do zbiorników, z których potem wod

czerpie si  do podlewania ogrodu lub do 

prac gospodarczych.

Odprowadzanie wody
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Betonowe korytka pod wylotami rur spustowych 

kieruj  wod  z dala od ciany domu


