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Rynny mog¹ byæ takie, jak dawniej,
czyli pó³okr¹g³e, srebrne w kolorze.

W³aœciciele domów jednorodzinnych jed-
nak coraz bardziej dbaj¹ o ich estetykê.
Dlatego rynny dopasowuje siê kolorem i
kszta³tem do pokrycia dachu. W przypad-
ku pokrycia dachu blachodachówk¹ czy
blachami powlekanymi, mo¿na dobraæ
identyczny kolor rynien. Wielu produ-
centów pokryæ dachowych ma bowiem w
swojej ofercie równie¿ systemy rynnowe.

Kszta³ty i kolory
Rynny mog¹ mieæ ró¿ne kszta³ty.

Spotyka siê elementy o przekroju koli-
stym lub prawie zamkniêtym kwadrato-

wym. W górnej czêœci znajduje siê jedy-
nie szczelina, do której sp³ywa woda z po-
³aci. Najczêœciej jednak rynny s¹ to
otwarte korytka o przekroju pó³kolistym,
pó³eliptycznym, kwadratowym, prosto-
k¹tnym i trapezowym. Niektórzy produ-
cenci oferuj¹ rynny dwuwarstwowe,
w których wewnêtrzna kszta³tka ma prze-
krój pó³kolisty, zewnêtrzna zaœ kwadrato-
wy. Wymiary rynien s¹ bardzo zró¿nico-
wane – w przypadku pó³kolistych s¹ to
œrednice od 7 do 20 cm.

Kolory rynien s¹ niemal dowolne ��.
Dominuj¹ br¹zowe, ale s¹ te¿ bia³e, czer-
wone czy zielone. Rynny z PVC mog¹ wy-
gl¹dem przypominaæ stal lub miedŸ. Ta-
kie same s¹, oczywiœcie, barwy rur spusto-
wych i wszystkich elementów wchodz¹-
cych w sk³ad orynnowania. Wielu produ-
centów oferuje kompletne  systemy. Ku-
puj¹c je mamy pewnoœæ, ¿e poszczególne
elementy bêd¹ do siebie pasowa³y. 

Orynnowanie
Orynnowanie dachu sk³ada siê z ele-

mentów poziomych – rynien, pionowych
– rur spustowych oraz kolanek, uchwy-
tów (tzw. rynajz) i obejm.

Rynny na swoich koñcach musz¹ byæ
zaœlepione, poniewa¿ p³yn¹ca nimi woda
nie mo¿e siê wylewaæ na œciany. Rynny s¹
mocowane do dachu rynajzami. Woda
z rynien jest odprowadzana pionowo
umieszczonymi rurami spustowymi. Ru-
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Nie wystarczy szczelne pokrycie dachu, gdy pada
deszcz. Konieczne jest takie odprowadzenie wody

z po³aci, aby nie ulega³y zawilgoceniu œciany. S³u¿¹
do tego oczywiœcie rynny i rury spustowe
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fot. Wavin

Wielkoœæ rynny musi byæ dobrana do
powierzchni, z jakiej zbiera ona wodê. Do
odprowadzania wody z dachów p³askich
wymagane s¹ mniejsze przekroje rynien,
ni¿ w przypadku dachów stromych z licz-
nymi za³amaniami p³aszczyzny. Dobór
rynny zale¿y od powierzchni odwadniane-
go dachu. Przyk³adowo – dla po³aci do
60 m2 wystarcz¹ rynny pó³okr¹g³e o œred-
nicy 12,5 cm, dla po³aci 100 m2 – 15 cm.
Jedna rura spustowa przypada maksymal-
nie na 10 mb. rynny.

Skutecznoœæ odprowadzania wody za-
le¿y od nachylenia rynny – powinna byæ
ona uk³adana ze spadkiem w kierunku od-
p³ywu, wynosz¹cym ok. 3 mm na 1 m.b.,
od iloœci za³amañ na d³ugoœci jej przebie-
gu (im wiêcej, tym bardziej spowolniony
przep³yw) oraz iloœci dostaj¹cych siê do
wnêtrza zanieczyszczeñ.
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ry umieszcza siê bezpoœrednio przy œcia-
nie i przytwierdza do niej obejmami. Aby
po³¹czyæ oddalon¹ od œciany o szerokoœæ
okapu rynnê z rur¹ stosuje siê kolana.
W przypadku du¿ych odleg³oœci musz¹
byæ one po³¹czone prostymi odcinkami
rur (patrz fot. tytu³owa). 

Woda z orynnowania mo¿e byæ od-
prowadzana do zbiornika na deszczówkê
lub do kanalizacji. Woda, przede wszyst-

kim ta odprowadzana do kanalizacji, mu-
si byæ pozbawiona zanieczyszczeñ. W tym
celu u góry rury spustowej umieszcza siê
sitko. Jego czyszczenie jest utrudnione,
wymaga bowiem dostania siê do krawêdzi
dachu. Aby tego unikn¹æ mo¿na u do³u
rury zastosowaæ tzw. czyszczak (rewizjê).
Jest to krótki odcinek rury wyposa¿ony
w drzwiczki.

Rynny ³¹czy siê na wcisk lub na za-
trzask. Umieszczone na koñcach odcin-

ków uszczelki z gumy EPDM zwiêkszaj¹
szczelnoœæ po³¹czenia. Rynny ocynkowa-
ne mo¿na te¿ ³¹czyæ lutowaniem. Rury
spustowe ³¹czy siê kielichowo, wciskaj¹c
wê¿szy koniec górnego odcinka w kielich
dolnego. W przypadku rynien metalo-
wych istnieje mo¿liwoœæ przygotowywa-
nia ich bezpoœrednio na placu budowy
pod konkretny wymiar, nie s¹ wiêc ko-
nieczne ³¹czenia. 

Aby do rynien nie dostawa³y siê liœcie,
stosuje siê przykrycia z siatki stalowej lub
z PVC, nak³adane na wierzch rynny.

Materia³y
Rynny i rury spustowe produkuje siê

z ró¿nych metali oraz PVC. Nadal dostêp-
ne s¹ rynny z ocynkowanej blachy stalo-
wej. Orynnowanie to mo¿e byæ malowane
lub lakierowane (stosowane sporadycz-
nie). Inny rodzaj wykoñczenia blachy sta-
lowej ocynkowanej to powlekanie �.
Strona wewnêtrzna i zewnêtrzna s¹ po-
krywane plastizolem, poliestrem lub pu-
ralem (gwarancja trwa³oœci do 15 lat).

� Przyk³adowe kolory rynien (fot. Gamrat)

Znasz bardzo dobrego dekarza – poleæ go innym (str. 247)
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Wyroby s¹ odporne na uszkodzenia me-
chaniczne i du¿e zanieczyszczenie œrodo-
wiska. Rynny ³¹czy siê – najczêœciej za-
trzaskowo – na wcisk.

W rynnach miedzianych materia³em
jest taœma z czystej miedzi. Dostêpne s¹
rynny w kszta³cie gzymsu, pó³okr¹g³e lub
skrzynkowe. Rury spustowe s¹ okr¹g³e
lub prostok¹tne. Elementy ³¹czy siê lutu-
j¹c. Orynnowanie miedziane nie powinno
byæ uk³adane przy pokryciu z innych me-
tali, bowiem sp³ywaj¹ca z po³aci woda bê-
dzie dzia³aæ korozyjnie. Elementy mie-
dziane s¹ bardzo trwa³e.

Orynnowanie tytanowo-cynkowe
jest równie¿ bardzo trwa³e. Rynny maj¹
przekrój pó³okr¹g³y lub prostok¹tny �.
Renomowani producenci dysponuj¹ od-
powiednim sprzêtem, dziêki czemu mo¿-
liwa jest produkcja elementów o d³ugoœci
do 3 m. Orynnowanie ³¹czy siê poprzez
lutowanie. 

Rynny aluminiowe s¹ pokrywane po-
w³ok¹ antykorozyjn¹ i akrylem, lakierem
lub poliestrem �. Jest to technologia pro-
dukcji pozwalaj¹ca na formowanie odcin-
ków dowolnej d³ugoœci na placu budowy.
Orynnowanie aluminiowe ³¹czy siê na ni-
ty. Niezbêdne jest dodatkowe uszczelnie-
nie po³¹czeñ silikonem.

Rynny z PVC produkowane s¹ z od-
pornego na temperaturê i promieniowa-
nie UV tworzywa, barwionego w masie,
dziêki czemu paleta dostêpnych kolorów
jest bardzo du¿a �. Wiêkszoœæ oferty sta-
nowi¹ elementy o przekroju pó³okr¹g³ym
(rynny) i okr¹g³ym (rury spustowe).

Nowoœci¹ na naszym rynku jest sys-
tem ³¹cz¹cy metalowe rynny z rurami
spustowymi z PVC �. Odp³ywy prawie
zawsze s¹ wilgotne, zastosowanie tworzy-
wa ma tê zaletê, ¿e materia³ ten nie pod-
daje siê korozji. Obecnoœæ muf dylatacyj-
nych pozwala na swobodne przesuwanie
siê rury wynikaj¹ce ze zmian jej d³ugoœci
spowodowanych ró¿nic¹ temperatur. Mu-
fy przytwierdza siê do œciany budynku
obejmami. 

Odwodnienia liniowe
Stanowi¹ uzupe³nienie systemu oryn-

nowania, pozwalaj¹ce na odprowadzenie
od budynku wody opadowej czy pocho-
dz¹cej z podlewania ogrodu �.

Odwodnienia liniowe stosowane s¹ na
obszarach otwartych, gdzie nie istnieje
ograniczenie g³êbokoœci wykopów pod
poszczególne ich elementy.

G³ównymi elementami odwodnienia
liniowego s¹ korytka (tzw. kana³y) dre-
na¿owe, kratki œciekowe (tzw. wycie-
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� System rynnowy z ocynkowanej blachy sta-
lowej pokrytej obustronnie plastizolem 
(fot. Icopal)

� Orynnowanie z blachy tytanowo-cynkowej
(fot. Rheinzink)
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raczki) i przykrywaj¹ce je ruszty ze stali
ocynkowanej, ¿eliwa lub tworzywa.

Kana³y drena¿owe umieszcza siê naj-
czêœciej w poprzek zjazdu do umieszczo-
nego pod budynkiem gara¿u. Dziêki te-
mu œciekaj¹ca woda nie wp³ywa do wnê-
trza. Jeœli chcemy odwadniaæ w ten spo-
sób œcie¿ki, kana³ powinien byæ umiesz-
czony wzd³u¿ ich bocznych krawêdzi.
Kana³y wykonuje siê z bardzo trwa³ego
i nieprzepuszczaj¹cego wody polimerobe-
tonu lub betonu wzmacnianego w³óknem
szklanym, a tak¿e z tworzywa (PVC, PP,
PE). D³ugoœæ kana³ów nie powinna prze-
kraczaæ 10 m. Korytka s¹ produktami
modu³owymi - dziêki istniej¹cym wpu-

stom mo¿na je sk³adaæ na dowoln¹ d³u-
goœæ. Wycieraczki umieszcza siê najczê-
œciej przed drzwiami wejœciowymi. Pro-
dukowane s¹ z takich samych materia³ów
jak korytka. W przypadku odprowadzania
wody do kanalizacji, musi byæ zainstalo-
wana skrzynka odp³ywowa, przykryta od
wierzchu rusztem stalowymz tworzywa
lub ¿eliwnym. We wnêtrzu skrzynki znaj-
duje siê kosz pe³ni¹cy funkcjê osadnika
zatrzymuj¹cego niesione przez wodê za-
nieczyszczenia.

Wszystkie elementy odwodnienia s¹
³¹czone ze sob¹ rurami z PVC. Do ³¹cze-
nia rur oraz pod³¹czania korytek, wycie-
raczek i skrzynek odp³ywowych s³u¿¹

³¹czniki, trójniki oraz kolana o ró¿nym
k¹cie.

Wykonanie odwodnienia nie jest
trudne. Dlatego, szczególnie z myœl¹
o tych inwestorach, którzy preferuj¹ w³a-
sny wk³ad pracy, podajemy najwa¿niejsze
etapy prac.

Wykopujemy rowek o g³êbokoœci
wiêkszej o ok. 10 cm i szerokoœci wiêkszej
o ok. 20 cm od wymiarów korytka. Po wy-
kopaniu rowka podsypujemy na spód ok.
10 cm betonu B12, a nastêpnie za pomoc¹
³opaty i poziomnicy ustalamy minimalny
spadek. Nastêpnie umieszczamy w rowku
korytka. Na pocz¹tkowe korytko zak³ada-
my zaœlepkê. £¹czymy korytka wciskaj¹c
jedno w drugie. Uk³adamy kratki na ko-
rytkach. W zaœlepce/odp³ywie wykonuje-
my otwór. Uwaga! Na odp³yw 70 nacho-
dzi rura kanalizacyjna 75, zaœ na odp³yw
100 - rura kanalizacyjna 110. Za pomoc¹
kolanka ³¹czymy odp³yw z rur¹ kanaliza-
cyjn¹. 

�
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� Orynnowanie z blachy aluminiowej powle-
kanej lakierem poliestrowym (fot. Royal Hurt)

� Elementy odwodnienia liniowego – system
Galeco Euro (fot. Galeco)

� Rynny z PVC (fot. Bisan)

kratka PVC

kana³ 
systemu Euro

Zale¿nie od planowanego obci¹¿enia,
przykrywaj¹ce korytka kratki musz¹ mieæ
odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ. Korytka
w miejscach przeznaczonych dla ruchu pie-
szego mog¹ byæ przykryte zwyk³¹ kratk¹ -
najczêœciej wykonywan¹ z tworzywa. Bar-
dziej wytrzyma³e musz¹ byæ kratki w tych
miejscach, gdzie jeŸdzimy samochodem,
a wiêc np. we wjeŸdzie do gara¿u. Stosuje siê
tu tzw. kratki wzmocnione, np. ¿eliwne. 

W przypadku, gdy odwadniamy po-
wierzchnie przeznaczone dla ruchu samo-
chodowego, umieszczone w rowku korytko
obsypujemy betonem.

Korytka przeznaczone dla ruchu pieszego
lub rowerowego wystarczy obsypaæ ziemi¹. 

� Rynny z powlekanej blachy po³¹czone z rurami z PVC (fot. Galeco)




