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Wybór
pokrycia dachowego

fot. Wienerbergerfot. Wienerberger

i systemu rynnowego

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Konstrukcja wi by dachowej to tylko element no ny dachu, który 

musi by  czym  przykryty. Dopiero wtedy dach b dzie chroni  dom 

przed warunkami atmosferycznymi. Od wyboru materia u pokrycia 

zale y nie tylko wygl d budynku, ale równie  trwa o , szczelno

i oczywi cie koszt wykonania dachu. W pewnym stopniu równie  dobór 

rynien i rur spustowych. To dlatego ten wybór jest tak wa ny dla 

ka dego inwestora.

Pokrycia dachowe i rynny
Tadeusz Lipski
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BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

Rodzaje
pokry  dachowych
Dachy domów jednorodzinnych mo na po-

kry  prawie ka dym materia em, pod wa-

runkiem, e b dzie dostatecznie szczel-

ny. Poza tym wybór jest wa ny ze wzgl du

na atrakcyjno  budynku oraz jego charak-

ter. Dla wielu inwestorów jest to najwa -

niejsze kryterium. Nie wolno jednak za-

pomina  o znaczeniu pokrycia dla doboru 

przekrojów wi by dachowej, sposobów po-

szycia po aci ( aty, pe ne deskowanie), sto-

sowania wiatro- i paroizolacji czy k ta na-

chylenia dachu. Oczywi cie materia ów 

pokryciowych jest bardzo du o, a na doda-

tek ich cena mo e si  ró ni  nawet kilku-

nastokrotnie. Z tego wzgl du decyzj  warto 

podj  ju  na etapie projektowania budyn-

ku – oczywi cie wspólnie z architektem, 

bo tak jest najkorzystniej i zwykle najtaniej 

przynajmniej w ramach okre lonego rodza-

ju materia u.

Pokrycia naturalne

W ka dym zak tku wiata do krycia da-

chów u ywane s  materia y dost pne i ta-

nie. Zw aszcza wtedy, gdy dom samodzielnie 

budowany jest przez przysz ego w a ciciela. 

Mog  to by  li cie palmy lub bananowca, ale 

w Europie stosowano g ównie s om , trzci-

n  i drewno. 

Strzechy – pokrycie znane i powszech-

nie stosowane przez wieki. To dlatego, e

odpowiednia trzcina, a cz ciej s oma (ko-

szona kos  lub sierpem, a nie kombajnem 

i m ócona cepem) by a tania oraz atwo do-

st pna. Przy tym dobrze wykonane po-

krycie dachu charakteryzowa o si  rewe-

lacyjnymi w a ciwo ciami akustycznymi 

oraz termoizolacyjnymi. Warto wiedzie ,

e przy stosowanej grubo ci wynosz cej 

25–40 cm wspó czynnik przenikania cie-

p a wynosi U = 0,17–0,27 W/(m2•K). Spor

wad  strzechy jest atwopalno . Z tego po-

wodu w latach 50. ubieg ego wieku wydano 

zakaz pokrywania budynków tym materia-

em. Nawet przy wspó cze nie stosowanych 

rodkach ogniochronnych i grzybobój-

czych trzeba na to uwa a . Innym manka-

mentem jest stosunkowo du y ci ar pokry-

cia dochodz cy nawet do 80 kg/m2. Jednak 

obecnie strzechy sta y si  modne, a przez 

to po dane. Niestety, niewielu fachowców 

potrafi je prawid owo uk ada . Na dodatek 

cz sto uznaje si  je za pokrycie wr cz luk-

susowe, co oczywi cie znalaz o odzwiercie-

dlenie w wysokiej cenie. 

Do krycia dachów s om  lub trzcin  wy-

starczy przybi aty (dawniej erdzie) w roz-

stawie co oko o 40 cm. Do nich przywi zy-

wane s  wi zki grubo ci do 40 cm. Strzechy 

z trzciny najlepiej sprawdzaj  si  na dachach 

o k cie nachylenia powy ej 45° (zaleca-

ne 50–55°). Dobrze u o one i w a ciwie pie-

l gnowane pokrycie ma trwa o  do 100 lat 

(zwykle 50–80 lat).

 Strzecha to rodzaj konstrukcji „dwa w jednym”. Nie tylko chro-

ni wn trze domu przed warunkami atmosferycznymi, ale równie

stanowi doskona  izolacj  termiczn  i akustyczn  poddasza
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 Strzecha to jedno z niewielu pokry , które umo liwia wykonanie 

p ynnych (zaokr glonych) po cze  po aci dachowych

 Dach kryty strzech  najlepiej wygl da w po czeniu z tradycyj-

nym domem drewnianym budowanym z bali. Wtedy stanowi lo-

giczne uzupe nienie naturalnej konstrukcji
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Gonty drewniane –  to podstawowy ma-

teria , który dawniej stosowano do krycia 

dworów, domów góralskich oraz cha up. To 

pi kne pokrycie by o trwalsze i dro sze od 

strzechy. Wspó cze nie rzadko jest u ywa-

ne – zwykle w domach nawi zuj cych do ar-

chitektury regionalnej lub stylu dworkowego. 

Gont to rodzaj deseczki o przekroju wyd u-

onego trójk ta równoramiennego, d ugo-

ci 40–60 cm, szeroko ci 6–14 cm z wy o-

bionym wpustem wzd u  grubszej kraw dzi. 

Powinien by  r cznie upany z górskiej jod y

lub wierka. Wtedy charakteryzuje si  najlep-

szymi w a ciwo ciami, poniewa  kloc drew-

na rozszczepiany jest wzd u  naturalnych 

w ókien. Pomimo nierówno ci powierzch-

nia gontów jest wówczas b yszcz ca i odpor-

na na dzia anie warunków atmosferycznych. 

Jednak wspó cze nie najcz ciej dost pny

jest znacznie ta szy i gorszy gont ci ty ma-

szynowo z desek tartacznych. Poprzecinanie 

naturalnych w ókien drewna powoduje, e

deseczki cz sto pacz  si  i p kaj . Aby temu 

zapobiec, konieczne jest ich impregnowanie, 

co oczywi cie nie pozostaje bez wp ywu na 

cen  i koszty robocizny. 

Pokrywanie dachu polega na wsuwaniu 

jednej deseczki w drug  i przybijaniu gontów 

do at. Dwie warstwy uk ada si  na po aciach 

o nachyleniu powy ej 45°, a trzy w koszach, 

pasach przyokapowych oraz na dachach 

o k cie mniejszym od 38°. Zalet  gontów jest 

stosunkowo niewielka masa pokrycia wy-

nosz ca 30–50 kg/m2, a wad   – palno .

Trwa o  dobrze u o onego i w a ciwie kon-

serwowanego pokrycia wynosi 50–70 lat (naj-

cz ciej 25–40 lat). 

Wióry osikowe – to znany od dawna ro-

dzaj naturalnego pokrycia dachowego, które 

obecnie jest znacznie ta sze od strzechy czy 

gontów drewnianych. Dzi ki temu znajdu-

je wielu zwolenników. Poza tym bardzo cha-

rakterystyczny wygl d niezbyt opatrzonego 

pokrycia sprawia, e takie domy wygl daj

bardzo ciekawie. 

Po a  dachu mo e by  w pe ni odesko-

wana lub tylko o acona. Wióry uk ada si

w 5–11 warstwach (zwykle 9) i przybija do 

poszycia. Masa pokrycia o cznej grubo ci 

oko o 5 cm wynosi tylko 18 kg/m2. Wiórami 

osikowymi mo na kry  dachy o nachyle-

niu powy ej 30° (zalecane powy ej 40°). 

Trwa o  dobrze u o onego oraz zaimpregno-

wanego pokrycia wynosi oko o 40 lat, oczy-

wi cie pod warunkiem, e dom znajduje si

w terenie otwartym. Opadaj ce z drzew li cie 

lub ig y mog  by  bowiem przyczyn  znisz-

czenia poszycia (w wyniku korozji biologicz-

nej) nawet po kilku latach u ytkowania. 

Dachówki ceramiczne i cementowe 

Pokrycia z ró nego rodzaju dachówek sto-

suje si  co najmniej od czasów Cesarstwa 

Rzymskiego, g ównie z powodu ich uniwer-

salno ci oraz niepalno ci. Wytwarza si  je 

z odpowiednio przygotowanej i wypalonej 

gliny lub z cementu. Dost pne s  w ogrom-

nej liczbie kszta tów, kolorów i sposobów wy-

ko czenia powierzchni. Dzi ki temu ich w a-

ciwo ci oraz ceny s  ró ne, ale ogólnie nie 

nale  do pokry  drogich. Dachówki maj

niewielkie wymiary (szeroko  15–25 cm 

i d ugo  25–40 cm), a ci ar pojedynczego 

elementu wynosi 1,4–3,8 kg, przez to s  bar-

dzo por czne i mo na je uk ada  nawet na 

skomplikowanych, wielopo aciowych da-

chach (niewielka ilo  odpadów), a nawet a-

godnych krzywiznach np. „wolich oczkach”. 

Poza tym zawsze wygl daj  bardzo efek-

townie i naturalnie (nawet te cementowe). 

Wyj tkowej mrozoodporno ci (wytrzymu-

j  nawet do 150 cykli zamra ania i rozmra-

ania w ustalonych warunkach) i mini-

malnej nasi kliwo ci (zwykle poni ej 2%) 

 Dach kryty 

gontem to uk on 

w stron  tradycji, 

dlatego najlepiej 

prezentuje si  na 

tle zieleni

BUDOWANIE DOMU – SZTUKA WYBORÓW

 Dom wiejski 

kryty wiórem 

osikowym 

wygl da bardzo 

efektownie, 

a przy tym nie 

rujnuje inwestora

 Dachówki zak adkowe to obecnie najcz ciej stosowany materia  do kry-

cia dachów w domach jednorodzinnych
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zawdzi czaj  bardzo du  odporno  na nie-

korzystne warunki atmosferyczne. Na doda-

tek t umi  ha as, s  odporne na promienio-

wanie UV oraz uszkodzenia mechaniczne. 

Mankamentem pokrycia z dachówek jest ich 

stosunkowo du y ci ar wynosz cy 

35–75 kg/m2 i konieczno  odpowiedniego 

doboru przekrojów wi by dachowej. 

W zale no ci od rodzaju dachówek uk a-

da si  je pojedynczo lub podwójnie. Po pro-

stu wyprofilowane na spodniej stronie zacze-

py zahacza si  o aty rozstawione zwykle co 

14–36 cm i mocuje gwo dziem lub drutem. 

Mo na nimi kry  dachy o k cie nachylenia 

16–75°. Trwa o  takich pokry  cz sto prze-

kracza 100 lat.

Pokrycia blaszane

Ró nego rodzaju blachy ju  od wieków stoso-

wane s  do krycia budynków, dawniej g ów-

nie ko cio ów i pa aców, ale od oko o 100 lat 

tak e domów jednorodzinnych. Wszystkie 

pokrycia blaszane popularno  zawdzi czaj

trzem wa nym cechom: lekko ci, wytrzyma-

o ci i niepalno ci. 

Blachy miedziane – s  bardzo atrakcyjne 

zw aszcza gdy pokryj  si  zielonoszar  paty-

n , czyli tlenkiem miedzi. Szlachetny wygl d

powoduje, e s  marzeniem wielu inwesto-

rów. Niestety niewielu inwestorów mo e so-

bie na nie pozwoli , gdy  jest to jedno z naj-

dro szych pokry  dachowych. Poza tym czy 

warto inwestowa  w pokrycie, którego trwa-

o  przekracza 300 lat, w domu eksploato-

wanym 100–150 lat, przez w a cicieli, którzy 

b d  w nim mieszka  20–50 lat? 

Blachy miedziane czone s  w sposób tra-

dycyjny, czyli na r bek stoj cy lub le cy. 

Wymagaj  wi c sporych umiej tno ci, czasu 

i pe nego deskowania dachu. Najlepiej wygl -

daj  na dachach o du ych powierzchniach. 

Masa pokrycia to zaledwie 4,5–5,5 kg/m2.

Blachy cynkowe oraz cynkowo-tytanowe

– maj  podobne w a ciwo ci do blach mie-

dzianych, ale s  od nich ta sze. Tak e po-

krywaj  si  warstw  ochronn  – w glanem 

cynku. To powoduje, e staj  si  ciemno- lub 

srebrzystoszare i adniej wygl daj , co jest 

wa ne dla wielu architektów. 

Dost pne s  zarówno arkusze blachy p a-

skiej, jak i elementy drobnowymiarowe 

w kszta cie prostok ta lub rombu. W obu 

przypadkach konieczne jest wykonanie pe -

nego deskowania dachu. Masa pokrycia jest 

niewielka i wynosi oko o 4 kg/m2, natomiast 

trwa o  szacowana jest na 50–100 lat. 

Blachy aluminiowe – w a ciwie ze stopów 

aluminium, s  odporne na wod , ale nie na 

wodorotlenki, kwasy beztlenowe czy wod

morsk  (cz steczki nie tylko tych zwi z-

ków znajduj  si  w powietrzu). Z tego powo-

du musz  by  powlekane pow okami ochron-

nymi. To oraz bardzo energoch onny proces 

wytwarzania sprawia, e nale  do najdro -

szych pokry  dachowych. Na dodatek s

mi kkie i atwo mo na je uszkodzi  mecha-

nicznie. Blachy aluminiowe charakteryzu-

j  si  równie  bardzo du  rozszerzalno ci

liniow  i trzeba to uwzgl dni  na po aciach 

o d ugo ci przekraczaj cej 7 m.   

Wykonuje si  z nich g ównie pokrycia p a-

skie (na pe nym deskowaniu). Ich trwa o

nie przekracza 50 lat, za to s  najl ejszym ro-

dzajem pokry  blaszanych (1,7–3 kg/m2). Poza 

tym stanowi  rdze  wielu blach wyt acza-

nych, czyli blachodachówek.  

Blachy stalowe ocynkowane – nale  do 

najta szych pokry , ale jednocze nie do naj-

mniej trwa ych. Dawniej by y bardzo po-

pularne, ale z uwagi na rdzewienie obecnie 

rzadko s  stosowane. Tym bardziej e red-

nio co kilka lat wymaga y zabezpieczania do-

datkow  pow ok  malarsk . Wspó cze nie 

pokrywane s  skuteczniejszym materia em, 

Pokrycia dachowe i rynny
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 Bardzo efektowne i drogie pokrycie z dachówek typu mnich-mniszka 

doczeka o si  prostszej formy – zak adkowej

 Blachy aluminiowe nie s  zbyt popularne, ale dzi ki charakterystycznej 

barwie mog  by  znakomitym uzupe nieniem ciekawego budynku
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 Dach kryty p ask  blach  cynkowo-tytanow  nie tylko jest trwa y, ale 

jeszcze wygl da bardzo nowocze nie

fo
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czyli stopem alucynku. Dzi ki zawarto ci 

aluminium s  bardziej odporne na korozj ,

któr  cynk regeneruje w miejscach uszko-

dze , a krzem sprawia, e powierzchnia jest 

bardziej twarda i odporna na zarysowania. 

Z blach stalowych mo na wykonywa  po-

krycia p askie, ale wtedy s  pracoch on-

ne i wymagaj  pe nego deskowania po aci. 

Mo na równie  uk ada  blachy trapezowe 

(na atach), ale trzeba wtedy zaakceptowa

ich industrialny charakter. W zale no ci od 

rodzaju i grubo ci blachy masa pokrycia wy-

nosi 4,5–14,5 kg/m2, a trwa o  30–50 lat. 

Blachy stalowe powlekane – nale  do naj-

bardziej popularnych pokry  dachowych 

g ównie dlatego, e s  stosunkowo tanie, 

a przy tym estetyczne i trwa e. Dzi ki odpo-

wiednim przet oczeniom bardzo przypomi-

naj  dachówki (to tzw. blachodachówki), jed-

nocze nie eliminuj c ich g ówn  wad , czyli 

du  mas . Jednak najwa niejsze, e s  po-

kryte nawet kilkunastoma warstwami po-

w ok antykorozyjnych. Jednak trzeba pa-

mi ta , e wygl d, stopie  odporno ci na 

uszkodzenia mechaniczne, trwa o  i cena 

pokrycia zale  od ostatniej warstwy, która 

mo e by  wykonana z ywicy poliestrowej, 

polichlorku winylu lub poliuretanu z dodat-

kiem poliamidu. Wielk  zalet  blach powle-

kanych jest ich uniwersalno , co oznacza, 

e nadaj  si  do krycie dachów o nachyleniu 

od 5° do 90°. 

Blachodachówki s atwe w monta u

zw aszcza na dachach p askich i dwuspado-

wych, gdy stosuje si  wielkoformatowe pa-

nele si gaj ce od okapu do kalenicy szeroko-

ci 80–120 cm i d ugo  do 15 m. Dost pne 

s  tak e elementy drobnowymiarowe spraw-

dzaj ce si  na dachach wielopo aciowych lub 

z du  liczb  lukarn. Oba systemy mocuje si

do at. Masa dobrze u o onego pokrycia zwy-

kle nie przekracza 15 kg/m2, a jego trwa o

to przynajmniej 50 lat.    

Pokrycia bitumiczne

Papy do krycia dachów s  znane i stosowa-

ne od oko o 200 lat. Dawniej by y bardzo po-

pularne g ównie z powodu do  niskiej ceny 

oraz atwo ci wykonania pokrycia bez ko-

nieczno ci stosowania obróbek blacharskich 

i prawie bez odpadów. Wa na by a równie

ich uniwersalno , czyli mo liwo  uk ada-

nia na dachach o k cie nachylenia po aci od 

2º do 90º, niewielka masa pokrycia wyno-

sz ca 3–15 kg/m2 oraz odporno  na promie-

niowanie UV.  Wspó cze nie za mankament 

uwa a si  konieczno  wykonywania pe ne-

go deskowania. Wad  jest równie  palno

pokry  bitumicznych i stosunkowo niewiel-

ka trwa o  szacowana na 10–40 lat. Jednak 

trzeba pami ta , e wspó czesne papy as-

faltowe czy dachówki bitumiczne s  ci gle 

udoskonalane i charakteryzuj  si  znacznie 

lepszymi w a ciwo ciami oraz adniej wy-

gl daj .

Wspó czesne papy asfaltowe – s  o wie-

le bardziej wytrzyma e, elastyczne i trwa-

e od tradycyjnych. Zawdzi czaj  to osnowie 

z w ókien szklanych, a nie z tektury i gru-

bej  warstwie modyfikowanej masy asfal-

towej. Z kolei kolorowa posypka kwarcowa 

sprawia, e s  estetyczne. Na dachach uk ada 

si  je w dwóch lub trzech warstwach. S  nie-

zast pione przy wykonywaniu tzw. dachów 

odwróconych oraz zielonych (poro ni tych 

ro linno ci ). Dost pne s  papy samoprzy-

lepne, termozgrzewalne i oczywi cie klejone 

do pod o a za pomoc  lepiku asfaltowego.

Gonty bitumiczne – to pasy odpowiednio 

ponacinanej papy d ugo ci 1 m i szeroko ci 

oko o 30 cm. Dzi ki ró nym wzorom i barw-

nej posypce mog  przypomina  dachówki ce-

ramiczne, gonty drewniane, pokrycie z up-

ka, a nawet blachy miedzianej (pokrywa 

 Blachodachówki przypominaj ce dachówki ceramiczne to bardzo dobre i estetyczne rozwi zanie, zw aszcza przy kryciu dachów dwuspadowych
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 Z blachy stalowej powlekanej mo na wykona  bardzo atrakcyjne pokrycie 

dachu nawet wielopo aciowego lub ozdobionego lukarnami
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 Dachówki zak adkowe dost pne s  w ró nych kolorach i kszta tach 

– tak e przypominaj cych gont drewniany
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je miedziana folia). Ich niewielkie wymia-

ry sprawiaj , e doskonale nadaj  si  do kry-

cia dachów o skomplikowanych kszta tach. 

Budowa gontów powoduje, e pokrycie sk a-

da si  z trzech warstw papy i dlatego mo na 

je uk ada  nawet na dachach o niewielkim 

k cie nachylenia (14°). 

P yty bitumiczne – powstaj  po nasyceniu 

mas  asfaltow  osnowy z w ókien celulozo-

wych. Maj  kszta t p yt falistych w kolorach 

niebieskim, zielonym, czerwonym, br zo-

wym oraz czarnym. Produkowane s  p y-

ty o szeroko ci 95–105 cm i d ugo ci 200 cm 

oraz odpowiednio dopasowane kszta tki ka-

lenicowe i kraw dziowe, a tak e elementy 

przezroczyste mog ce pe ni  rol wietlików 

dachowych. 

Pokrycia bezspoinowe – to odpowiednik 

papy wykonywanej bezpo rednio na placu 

budowy. Po prostu maty z w ókien szklanych 

lub tworzyw sztucznych (poliamidu, polie-

stru, polipropylenu) nas cza si  mas  asfalto-

wo-kauczukow  b d  poliuretanow . Tak e

mo na je wyko czy  kolorow  posypk  lub 

pomalowa  specjalnymi farbami akrylowy-

mi. Doskonale sprawdzaj  si  przy kryciu da-

chów p askich i tarasów. 
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Dachówki bitumiczne z foli  metalow  doskonale imituj  bardzo drogie pokrycie 

blaszane, na dodatek wietnie sprawdzaj  si  na krzywoliniowych po aciach

fo
t.

 S
te

m
a

 Dachówki bitumiczne wietnie nadaj  si  do krycia dachów wielopo aciowych, z du  liczb  koszy, których nie trzeba wyka cza  obróbk  blacharsk

fo
t.

 M
at

iz
ol

 Tradycyjne pokrycie z papy (najlepiej termozgrzewalnej) jest 

niezast pione przy kryciu dachów p askich

Co pod pokryciem?
adnego pokrycia dachu nie mo na zamoco-

wa  bezpo rednio do konstrukcji dachowej. 

Zawsze potrzebne s  dodatkowe elementy 

cz ce krokwie oraz tworz ce p aszczyzn

po aci. W zale no ci od rodzaju stosowane-

go pokrycia wykonuje si  pe ne deskowanie 

lub tylko acenie konstrukcji. 

Pe ne deskowanie – oznacza przybicie do 

krokwi sztywnego poszycia z desek (najlepiej 

czonych na pióro i wpust, zwykle grubo ci

19–25 mm), sklejki wodoodpornej grubo ci

12–18 mm, ale obecnie najcz ciej z p yt OSB 

grubo ci 15–22 mm. Takie pod o e wymaga-

ne jest pod wi kszo  pokry  bitumicznych, 

a tak e blaszanych. 

acenie konstrukcji – oznacza pokrycie wi -

by drewnianymi listwami przybitymi do krokwi. 

Przekrój at oraz odleg o ci pomi dzy nimi za-

le  g ównie od ci aru i sztywno ci pokrycia, 

ale tak e od obci e  zewn trznych, rozstawu 

krokwi, k ta nachylenia dachu. Najcz ciej sto-

suje si aty o wysoko ci 25–40 i szeroko ci 38–

60 mm w rozstawie co 30–40 cm. Takie pod o-

e stosuje si  przy kryciu dachów dachówkami, 

p ytami bitumicznymi, blachodachówkami, bla-

chami trapezowymi, trzcin , gontem itp.

Dawniej to wystarczy o, ale wspó cze nie 

wi b  dachow  os ania si  jeszcze foli  da-

chow . Jej zadaniem jest zabezpieczenie 

poddasza przed wod  wykraplaj c  si  na 

spodniej stronie pokrycia lub przedostaj c

si  przez naturalne nieszczelno ci, g ównie 

w pokryciach drobnoelementowych, takich 

jak dachówki czy gonty. Wa ne jest, aby na 

ocieplonych po aciach poddaszy mieszkal-

nych stosowa  foli  wysokoparoprzepusz-

czaln  (3000–4000 g/m2/24h), która umo li-

wi swobodny ruch powietrza i pary wodnej. 

Oczywi cie w celu umo liwienia swobodne-

go odp ywu wody po folii i zapewnienia w a-

ciwej wentylacji pokrycia (tak e izolacji ter-

micznej z we ny mineralnej) do krokwi nale y

przybi  kontr aty. To listwy drewniane gru-

bo ci co najmniej 25 mm i szeroko ci oko o

50 mm. Trzeba jednak pami ta , e w dachach 

o k cie nachylenia mniejszym od 30° lub przy 

d ugich po aciach, wymagane mog  by  li-

stwy grubo ci nawet 50 mm.
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Rynny i rury spustowe
Obecnie rynny i rury spustowe stosowane s

przy prawie ka dym rodzaju pokrycia dacho-

wego. Ich zadanie polega na odprowadzaniu 

wody opadowej w jak najbardziej kontrolo-

wany sposób. Do ich po czenia i zamocowa-

nia potrzebne s  jeszcze ró ne akcesoria, któ-

re razem z rynnami tworz  systemy. 

Podobnie jak dawniej rynien zwykle nie 

montuje si  przy kryciu dachów strzech ,

gontem lub wiórami osikowymi. Wyj tkowo 

u ywa si  rynien drewnianych w celu zacho-

wania odpowiedniego stylu budynku. W ta-

kich domach wystarczaj cym zabezpiecze-

niem cian przed zawilgoceniem s  zwykle 

du e i niskie okapy.  

Na dachach krytych blachami niemal za-

wsze stosuje si  rynny i rury spustowe z ma-

teria u identycznego jak pokrycie. Dzi ki 

temu nie ma ryzyka, e wyst pi korozja elek-

trochemiczna, a poza tym uzyskuje si  lepszy 

efekt architektoniczny. Z tego wzgl du na da-

chach krytych blach  miedzian  trzeba u y-

wa  rynien miedzianych, krytych aluminium 

– rynien aluminiowych itd. Wyj tkiem s

blachy ocynkowane – tanie ale pracoch on-

ne w monta u. Rynny i rury spustowe z tego 

materia u zast puje si  trwalszymi oraz bar-

dziej estetycznymi systemami z blachy po-

wlekanej. Zawsze mo na te  zastosowa  ryn-

ny z tworzyw sztucznych.    

Przy pokryciach ceramicznych i bitumicz-

nych nie ma mo liwo ci u ycia tych samych 

materia ów na rynny, co na pokrycie dacho-

we. Z tego powodu stosuje si  wszelkie syste-

my wykonane ze stalowych blach powleka-

nych lub tworzyw sztucznych (PVC). 

W a ciwo ci rynien

Najwygodniejszym, cho  nie zawsze najta -

szym sposobem odprowadzenia z dachu wody 

opadowej jest zastosowanie jednego z goto-

wych systemów rynnowych. Niezale nie od 

u ytego materia u monta  wszystkich ele-

mentów jest niezwykle prosty. Czasami trze-

ba co  przyci , niektóre elementy przykr ci ,

ale dzi ki specjalnym z czkom prawie nie 

u ywa si  narz dzi. Nic nie trzeba lutowa

czy czy  na r bki, nie trzeba mie  wprawy 

ani specjalistycznej wiedzy, aby zamontowa

ca y system. Wystarczy przestrzega  instruk-

cji monta u.

W systemach najcz ciej oferowane s  ryn-

ny o przekroju pó okr g ym lub pó eliptycz-

nym o szeroko ci 70–180 mm.  Trzeba jed-

nak pami ta , e dost pne s  równie  inne 

przekroje rynien: kwadratowe, prostok t-

ne, trapezowe czy imituj ce gzyms (z blachy 

aluminiowej). Kszta t rur spustowych jest 

odpowiednio dostosowany. Ich rednica lub 

szeroko  wynosi od 50 do 150 mm. 

Przyjmuje si , e jedna rura spusto-

wa mo e odprowadza  wod  z po aci o po-

wierzchni do 200 m2. Ponadto wymiar rury 

 Rynny z aluminium s  bardzo popularnym systemem odprowadzaj cym 

wod  z dachów domów szkieletowych (tzw. kanadyjczyków)

fo
t.

 P
er

fe
ct

Materia

Odporno

na 

temperatur

Rozszerzalno

liniowa

Wytrzyma o

mechaniczna

G adko

powierzchni

Odporno

na korozj

Blacha stalowa 

ocynkowana

od –40°C 

do +100°C
ma a bardzo dobra s aba s aba

Blacha stalowa 

powlekana

od –40°C 

do +100°C
ma a bardzo dobra dobra

bardzo 

dobra

Blacha cynkowa lub 

cynkowo-tytanowa

od –30°C 

do +90°C
rednia dobra dostateczna dobra

Blacha aluminiowa
od –40°C 

do +100°C
du a bardzo dobra dobra dobra

Blacha miedziana
od –40°C 

do +100°C
rednia dobra bardzo dobra

bardzo 

dobra

PVC
od –30°C 

do +60°C
bardzo du a dostateczna najlepsza najlepsza

Tabela 1. W a ciwo ci rynien
fo

t.
 P

ro
te

c 
(P

er
ez

)

 Rynny miedziane nie musz  by  stosowane wy cznie na domach krytych 

blach  miedzian , równie dobrze prezentuj  si  z dachówkami typu mnich-

mniszka

 Ró ne kszta ty rynien umo liwiaj  zaspokojenie 

ró nych gustów

fo
t.

 R
h

en
zi

n
k
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spustowej powinien by  mniejszy od rynny 

o 20–30 mm np. dla dachu o powierzchni do 

100 m2 najcz ciej stosuje si  rynny o redni-

cy 125 mm i rury spustowe 100 mm.  

Wybieraj c system rynnowy, warto porów-

na  niektóre wa ne cechy. Trzeba przecie

pami ta , e elementy te nara one s  na dzia-

anie s o ca i mrozu. Nie powinny wi c zbyt-

nio zmienia  swoich w a ciwo ci w zakresie 

temperatury od -40°C do co najmniej +70°C. 

Zatem przy systemach z PVC nale y zadba

o odpowiednie zacienienie i usytuowanie ry-

nien i rur spustowych (z wy czeniem elewa-

cji po udniowej). Tym bardziej e ich odpor-

no  na promieniowanie UV tak e jest sporo 

gorsza ni  systemów blaszanych. 

Wa na jest równie  rozszerzalno  liniowa 

materia u. Stal ocynkowana lub pomalowa-

na na jasne i b yszcz ce kolory jest pod tym 

wzgl dem najlepsza, poniewa  charakteryzu-

je si  stosunkowo niewielkim wspó czynni-

 Rynny z blachy cynkowej lub cynkowo-tytanowej sa trwa e, estetyczne 

i doskonale pasuj  do dachu krytego dachówkami

fo
t.

 R
h

en
zi

n
k

REKLAMA

 Rynny z PVC nale  do najbardziej uniwestalnych poniewa  pasuj  do 

ka dego rodzaju pokrycia

fo
t.

 W
av

in

Pokrycia dachowe i rynny
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Rodzaj blachy
Grubo

blachy [mm]
Trwa o [lata] Uwagi

Stalowa 

ocynkowana
0,6–0,8 30 

Tania. Wymaga okresowej konserwacji 

– malowania co kilka lat

Stalowa powlekana 0,6–0,8 50 

Cena i odporno  na uszkodzenia zale  od 

rodzaju wierzchnich warstwy – plastizolu, 

pluralu lub poliestru

Cynkowa lub 

cynkowo-tytanowa
0,6–0,7 70–100

Do  droga. Prawie bez wad (trudna do 

gi cia poni ej 10°C)

Aluminiowa 0,7 120
Do  droga. Musi by  anodowana lub 

malowana – inaczej koroduje

Miedziana 0,55–0,65 300
Bardzo droga. Z up ywem czasu zmienia 

kolor na szarozielony 

Tabela 2. Porównanie blaszanych systemów rynnowych

kiem rozszerzalno ci liniowej. Troch  gorsza 

jest mied , wska niki dla aluminium i cyn-

ku s  blisko 2-krotnie wi ksze, ale rozszerzal-

no  PVC jest a  7-krotnie wi ksza od stali. 

Wniosek – rynny i rury spustowe wykonane 

z PVC musz  by  stosunkowo krótkie, a to 

oznacza u ycie wi kszej liczby czników 

i wi ksz  pracoch onno .

Wytrzyma o  mechaniczna zw aszcza ry-

nien jest równie  istotna z powodu zsuwaj -

cego si niegu, porywów wiatru (jego si a jest 

2-krotnie wi ksza na kraw dzi ni  na po aci 

dachu) czy przypadkowego oparcia drabiny.

Z kolei g adka powierzchnia rynien 

w praktyce oznacza mniejsze zabrudzenie py-

em, piaskiem, popio em, li mi itp. Sprawia 

tak e, e wi ksza jest szybko  odprowa-

dzania wody deszczowej. Pod tym wzgl -

dem rynny z PVC s  najlepsze, poniewa  ich 

wspó czynnik chropowato ci jest 2-krotnie 

lepszy od miedzi, 6-krotnie od aluminium, 

ponad 40-krotnie od blach cynkowo-tytano-

wych i 200-krotnie od rynien stalowych.   

Natomiast odporno  na korozj , czy-

li rdz  powodowan  przez kwa ne deszcze, 

dymy czy s one mg y nad morzem jest istotna 

zw aszcza dla trwa o ci systemów, ale prawie 

nie dotyczy rynien z PVC.

ry
s.

 B
ra

as

Elementy kompletnego systemu rynnowego z PVC

ry
s.

 B
al

ex
 M

et
al

Elementy kompletnego systemu rynnowego ze stali powlekanej
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