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Dylematy

Orynnowania z obydwu materia ów

dost pne s  w kompletnych systemach, 

na które sk adaj  si :

poziome rynny i ich zamkni cia (inaczej 

denka lub za lepki), wewn trzne

i zewn trzne naro niki, którymi zmienia si

kierunek biegu rynien, haki rynnowe, 

czniki oraz odp ywy przelotowe (leje 

spustowe),

pionowe rury spustowe i kolanka, obejmy, 

mufy, trójniki i wylewki,

akcesoria dodatkowe, takie jak siatki, 

czyszczaki, rewizje i wpusty.

Zarówno metalowe, jak i plastikowe 

orynnowania dobiera si  do efektywnej 

powierzchni dachu (EPD), któr  powinien 

obliczy  architekt, projektant, dekarz lub 

doradca techniczny z firmy dystrybuuj cej

orynnowanie. Po ustaleniu EPD, dobiera si

Rynny z PVC 
czy metalowe?

Olimpia Wolf

PYTANIE CZYTELNIKA

Na budowie naszego domu 

wkrótce rozpocznie si

uk adanie pokrycia dachu. 

Czas zatem podj  decyzj

co do orynnowania, tymczasem 

jedni znajomi polecaj  mi 

plastikowe – bo tanie i odporne 

na korozj , inni za  radz

metalowe, bo tradycyjne 

i wytrzyma e na zmiany 

temperatury. Nie wiem, kogo 

mamy pos ucha ?

ODPOWIED  REDAKCJI

Najpopularniejsze obecnie 

orynnowania z PVC oraz stalowe 

maj  porównywaln  trwa o .

Wybór materia u nie ma zatem 

wi kszego znaczenia, wa ne

jest natomiast, by orynnowanie 

skutecznie odprowadza o wod

z po aci dachowych i dzi ki temu 

dobrze ochrania o ciany przed 

zamakaniem oraz odprowadza o

zebran  wod  z dala od 

fundamentów. 

Jak z tego wynika, wa niejsze

od wyboru jednego z tych 

materia ów s : dobranie 

systemu rynnowego do 

konkretnego dachu oraz 

poprawne jego zamontowanie.
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Rynny
na niepogod

  Elementy systemu rynnowego

rura spustowa

obejma rynny

z czka

rynna

naro nik

denko zewn trzne

uchwyt (obejma) rury

wylewka

uchwyt rynny –  tzw. rynajza

lej spustowy

kolanko
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Rynny z PVC czy metalowe?

odpowiedni rednic  rur spustowych oraz 

przekrój rynien.

Przyk adowo: skuteczne odwodnienie 

dachu o powierzchni:

do 60 m2 zapewni  rynny o rednicy

100 mm i rury spustowe 70 mm,

oko o 100 m2 – odpowiednio rynny 

125 mm i rury spustowe 100 mm.

Dobór przekroju rynien okre la si  w ten 

sposób: 1 m2 rzutu poziomego odwodnionej 

po aci wymaga 0,8–1 cm2 przekroju rynny. 

Je li dachy nie maj  koszy, czyli miejsc 

po czenia dwóch po aci dachowych, liczb

t  mo na zmniejszy  do 0,5 cm2 na 1 m2

rzutu po aci.

Przekroje rynien i rur spustowych mo na

te  okre li  wed ug specjalnych tabel, 

opracowanych przez producentów systemów 

odwodnie .

Cho  orynnowania metalowe i z PVC maj

podobne w a ciwo ci, zachowuj  si  nieco 

odmiennie w ró nych warunkach.

Dach silnie nas oneczniony
W takich warunkach sprawdza si

orynnowanie metalowe, poniewa  bardzo 

dobrze znosi ró nice temperatury. Dotyczy to 

zw aszcza stali i miedzi, które zachowuj

swoje w a ciwo ci od –40 do +100oC.

Aluminium jest odporne na temperatur

w zakresie od –30 do +100oC, a tytanocynk 

od –30 do +90.

PVC zachowuje swoje w a ciwo ci 

w temperaturze od –30 do +60oC; pod 

wp ywem ciep a  nieznacznie si  rozszerza. 

Orynnowanie z PVC czy si  zatem tak, by 

mog o si  swobodnie rozszerza : w tym celu 

stosuje si  specjalne uszczelki z EPDM, czyli 

tworzywa odpornego na warunki 

atmosferyczne (wilgo  i zmiany temperatury). 

Uszczelki te umo liwiaj  swobodne ruchy 

wszystkich elementów i jednocze nie dobrze 

uszczelniaj  ca y system rynnowy.

Uwaga! Na dach silnie nas oneczniony

lepiej wybra  orynnowanie w jasnym 

kolorze, np. jasnobe owym lub popielatym, 

poniewa  ciemniejsze rynny pod wp ywem

s o ca szybciej p owiej .

Dom w ród drzew 
Je li o dach domu ocieraj  si  ga zie, lepiej 

wybra  orynnowanie z PVC. Jest ono 

produkowane z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu, barwionego w masie na 

ró ne kolory, dlatego ewentualne zarysowania 

nie s  na nim widoczne. G bsze rysy mo na 

pokry  past  renowacyjn .

Rynny stalowe s  mniej odporne na 

uszkodzenia mechaniczne: mog  zosta

porysowane przez ocieraj ce ga zie lub 

konary drzew podczas np. du ego wiatru. 

Ponadto w miejscu, w którym jest du o

drzew, do rynien mog  wpada  ma e ga zki,

szyszki i igliwie, które mog  uszkadza  ich 

wewn trzn  pow ok .

Podobnie wra liwe na zarysowania s

rynny aluminiowe, z tytanocynku oraz 

miedziane. Miejscowe zarysowanie 

powoduje powstanie ogniska korozji.

Obfite opady niegu
W takich warunkach orynnowanie powinno 

mie  du  wytrzyma o  mechaniczn , aby 

by o odporne na ci ar zsuwaj cych si

z dachu mas niegu i lodu. Najwi ksz

wytrzyma o  mechaniczn  maj  rynny 

stalowe, podobn  – rynny aluminiowe, troch

ni sz  – rynny miedziane oraz z tytanocynku.

Rynny z PVC s  twarde, wi c ich zalet  jest 

to, e nie uginaj  si  pod naporem niegu. 

Aby temu zapobiec warto zainstalowa  na 

dachu specjalne p otki przeciw nie ne, które 

nie dopuszczaj  do zsuwania si  wielkich 

mas niegu, a w rynnach u o y  kable grzejne. 

Pod cza si  je do sterownika, czyli 

urz dzenia, które ma czujniki temperatury 

i wilgotno ci: gdy temperatura spada, kable 

nagrzewaj  si  i w ten sposób zapobiegaj

zamarzaniu wody i niegu w rynnach i rurach 

spustowych. 

P otki przeciw nie ne i kable grzejne 

mo na tak e instalowa , gdy mamy 

orynnowanie metalowe.

Zanieczyszczenia powietrza
Czynniki takie jak kwa ne deszcze i s one mg y

mog  sprzyja  korozji niektórych rodzajów 

orynnowania, innym nie szkodz  wcale.

PVC. Wykazuje bardzo du  odporno  na 

korozj  i s one mg y, nie jest te  podatne na 

korozj  kontaktow , która wyst puje na 

styku ró nych metali np. stali z miedzi .
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   Orynnowanie metalowe ma du a odporno  na 

zmiany temeperatury

   Specjalne uszczelki EPDM umo liwiaj

swobodne ruchy elementów orynnowania z PVC

   Systemy rynnowe z PVC maj  najni szy wspó czynnik chropowato ci ze wszystkich rodzajów orynno-

wania. Oznacza to, e naj atwiej i najszybciej sp ywa po nich woda i najtrudniej osadza si  w nich brud
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Metale. Kwa ne deszcze i s one mg y

przyspieszaj  korozj  niezabezpieczonej 

stali. Aby orynnowanie stalowe ochroni

przed niekorzystnymi opadami 

atmosferycznymi, cynkuje si  je obustronnie, 

powleka warstw  pasywacyjn , podk adow

oraz powleka plastisolem, puralem lub 

poliestrem.

Rynny z tytanocynku i miedziane staj  si

bardziej odporne na dzia anie korozji po 

utlenieniu si  powierzchni, czyli 

spatynowaniu (naturalnym lub przez 

producenta – w wytwórni). 

Aluminium zabezpiecza si  akrylem lub 

poliestrem oraz lakieruje lub maluje.

Skuteczno  tych zabezpiecze  zale y od 

warunków atmosferycznych, cz stotliwo ci

konserwacji oraz trwa o ci samych metali.

Dobór rynien do pokrycia 
dachowego
Wybór pomi dzy orynnowaniem PVC lub 

metalowym powinno si  te  uzale ni  od 

pokrycia dachowego – zgodnie z zasadami:

PVC. Mo na stosowa  do wszystkich 

rodzajów pokry  dachowych.

Metale. Nale y dobiera  stosownie do 

rodzaju pokrycia: np. orynnowanie 

miedziane do dachu pokrytego blach

miedzian , stalowe – do stalowego itp. Do 

budynków krytych dachówk  ceramiczn

lub cementow  mo na montowa

orynnowanie ze wszystkich rodzajów metali.

Je li dach pokryty jest pap , mo na

montowa  wszystkie rodzaje orynnowania 

metalowego oprócz miedzianego, bo 

sp ywaj ce z deszczem zwi zki siarki 

przyspieszaj  korozj  miedzi.

Trwa o
Zale y ona g ównie od w a ciwo ci 

materia ów, ale te  od prawid owego monta u

orynnowania. Trwa o  najpopularniejszych 

systemów rynnowych, czyli z PVC i ze stali 

powlekanej jest porównywalna i wynosi 

40–50 lat. Orynnowanie z pozosta ych metali 

ma wi ksz  trwa o : z blachy tytanowo-

cynkowej ok. 80–120 lat, z blachy 

aluminiowej ok. 120 lat, z blachy miedzianej 

ok. 150, a nawet do 300 lat.

Kszta t i kolor
Zarówno rynny z PVC, jak i metalowe mog

mie  kszta t pó okr g y, skrzynkowy oraz taki, 

który przypomina gzyms. Produkuje si  te

rynny z podwójnym dnem – zewn trzne ma 

kszta t pó trapezu, a wewn trzne jest 

pó okr g e. S  równie  rynny z dnem 

ryflowanym lub perforowanym, które u atwia 

przep yw wody nawet wtedy, gdy na dnie s

zanieczyszczenia. 

Rury spustowe maj  przekrój okr g y lub 

kwadratowy: te ostatnie czy si  z rynnami 

trapezowymi lub skrzynkowymi. 

Systemy rynnowe z PVC i metalowe s

dost pne w wielu kolorach: bia ym,

ceglastym, kilku odcieniach br zu, be u,

a tak e czerwonym, niebieskim oraz 

zielonym. Kolory s  zwykle ustalane przez 

producentów: najcz ciej mo na wybiera

spo ród trzech do dziesi ciu.

Monta
Przed przyst pieniem do monta u trzeba 

starannie wykona  obróbki blacharskie przy 

kraw dzi dachu. Na dachach o prostym 

kszta cie trzeba przymocowa  pasy 

nadrynnowe, które zapobiegaj  podciekaniu 

wody pod pokrycie. Obróbka dachów 

o skomplikowanej budowie – z lukarnami 

i wkl s ymi za amaniami – jest trudniejsza, 

poniewa  w takich miejscach strumie  wody 

kumuluje si  i zwi ksza si  szybko  jej 

  Obecnie orynnowanie stalowe zabezpieczane jest przed korozj  kilkoma pow okami

  Warstwy zabezpieczaj ce rynny stalowe

Trwa o  orynnowania stalowego 

wynosi ok. 50 lat
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pow oka zewn trzna

warstwa podk adowa

warstwa pasywacyjna

warstwa ocynku

Zagro enia
Kwa ne deszcze. Wyst puj  g ównie na 

terenach wysoko uprzemys owionych, ale 

wiatr mo e te  przenosi  z nich zanieczysz-

czenia w inne obszary. Zawieraj  kwas po-

wsta y wskutek rozpuszczania si  w wodzie 

zawartych w powietrzu zanieczyszcze  gazo-

wych: dwutlenku w gla, tlenku azotu, siarko-

wodoru, chlorowodoru. 

S one mg y. Ta zawiesina soli w powietrzu 

wyst puje w rejonach nadmorskich. Uwa ana 

za najsilniejsze zagro enie atmosferyczne dla 

niezabezpieczonej stali, poniewa  uszkadza 

jej powierzchni .

BD 10_08_DylematRYNNY.indd 176BD 10_08_DylematRYNNY.indd   176 2008-09-29 13:25:322008-09-29   13:25:32



BUDUJEMY DOM       10/2008  177

Rynny z PVC czy metalowe?

przep ywu. Mog oby to powodowa

wychlapywanie wody poza koryto rynien, 

dlatego wod  z orynnowanej lukarny lepiej 

odprowadza  nie na po a  dachow , lecz 

bezpo rednio do rur spustowych.

Rynny mocuje si  do po aci za pomoc

rynajz, które przykr ca si  do krokwi lub do 

deski okapowej w odst pach 50–75 cm. 

Rynny uk ada si  z niewielkim spadkiem – 

0,5–1% w kierunku odp ywu, aby zwi kszy

szybko  przep ywu wody.

Rury spustowe czy si  z rynnami za 

pomoc  odp ywów przelotowych (lejów 

spustowych). Rury umieszcza si  zwykle na 

ko cach prostego odcinka orynnowania 

i mocuje do cian obejmami.

Zamiast rur spustowych mo na

zastosowa a cuchy, których doln  cz

betonuje si  w pod o u. Mo na te  u y  tzw. 

rzygaczy, czyli ozdobnych zako cze  rynien 

(np. z g ow  smoka lub ryby), przez które 

woda jest wychlapywana z dala od budynku.

Koszty
Systemy rynnowe wykonane z PVC s

najta sze: przyk adowo do dachu 

czterospadowego o powierzchni 150 m2

system kosztuje, w zale no ci od producenta 

– od 1200 z  do 2200 z .

Systemy stalowe s  nieco dro sze

i kosztuj  3800–4200 z .

Koszty orynnowania takiego dachu 

z pozosta ych rodzajów blachy:

aluminiowej – ok. 3000 z ,

tytanowo-cynkowej – ok. 3500 z ,

miedzianej – ok. 6400 z .

Podsumowanie
Na wi kszo ci dachów orynnowanie jest 

niezb dne do ochrony elewacji przed 

zalaniem wod : nie stosuje si  go tylko 

w domach z dachami krytymi trzcin  lub 

w budynkach parterowych o daleko 

wysuni tych okapach. 

Najpopularniejsze s  orynnowania plasti-

kowe i stalowe: w przeci tnych warunkach 

u ytkowania s  porównywalne zarówno je li 

chodzi o wygl d, jak i o trwa o .

Materia  orynnowania warto dobiera  do 

rodzaju i koloru pokrycia dachowego oraz 

stosownie do warunków, w jakich b dzie ono 

u ytkowane: stopnia nas onecznienia

budynku, zanieczyszcze  powietrza, 

otaczaj cych dom krzewów i drzew. Dopiero 

w ród systemów odpowiadaj cych lokalnym 

warunkom warto szuka  wariantu na miar

zasobno ci portfela i indywidualnych 

upodoba  estetycznych.

Co dalej z wod ?
W zale no ci od warunków, wyloty rur od-

prowadzaj  wod :

 na powierzchni  dzia ki, 

 do studni ch onnej, 

 do kanalizacji burzowej,

 do zbiorników (z których potem wod

czerpie si  do podlewania ogrodu lub do prac 

gospodarczych).

Rury spustowe o przekroju kwadratowym

Rury spustowe o przekroju okr g ym
Aby rynna nie stanowi a jedynego oparcia dla 

zsuwaj cego si niegu, nie powinna wystawa

poza lini  b d c  przed u eniem dachu

Obejmy mocuje si  w odst pach nie wi kszych 

ni  1,8 mOrynnowanie jest dost pne w wielu kolorach
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Betonowe korytka pod wylotami rur 

spustowych kieruj  wod  z dala od ciany
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