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• Przeanalizowanie możliwości odciążenia starych lin stalowych przy pomocy nowych 
wiązań 


• Przeprowadzanie specjalistycznego przeglądu wiązań z określeniem ich obecnej funkcji 
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którym przedstawiono szczegółowe zakres zadań, uwzględniających wytyczne ekspertyzy dendrologicznej 
kasztanowca Benedykta, z dnia 21 sierpnia 2019r.
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• Program prac w zakresie wiązań i cięć  w celu uzyskania wystarczającej poprawy 2

wytrzymałości  mechanicznej części nadziemnej drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu. 
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 Analiza możliwości i zakres cięć w koronie jest przedstawiony w załączonym dokumencie, pod nazwą: 2

„Ocena stanu zdrowotnego Kasztanowca Benedykta” - Andrzej Cichoń. Opracowanie to stanowi integralną 
część niniejszej ekspertyzy

http://www.timberalp.pl
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1. Wstęp


	 Poniższa analiza powstała w celu rozszerzenia informacji odnośnie wzmocnień 
mechanicznych pomnikowego drzewa kasztanowca „Benedykta” z gatunku 
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia około 5,4 metra 
mierzonego na wysokości 1,3 m i całkowitej wysokości 25 m, z którego szczegółową 
analizą dendrometryczną zapoznać się można w opracowaniu: „Ocena stanu 
zdrowotnego kasztanowca  „Benedykta”.


	 Ze względu na znaczenie drzewa, jego lokalizację oraz wartość historyczną             
i kulturową, a także stwarzanie potencjalnego zagrożenia dla osób postronnych niezwykle 
istotnym jest by poprzez analizę obecnego systemu wiązań mechanicznych 
ukierunkować przyszłe działania mające na celu odciążenie starych wiązań oraz 
zabezpieczenie korony drzewa przed rozłamaniem. 


2. Metodyka pracy


Ocena wizualna


	 Ocena wizualna jest kontrolą jakości, która polega na określeniu stanu 
technicznego obecnie istniejącego systemu wzmocnień mechanicznych w koronie. 
Kontrola wzrokowa została przeprowadzona przy pomocy nie inwazyjnego dostępu 
linowego, metody te w dalszej części opracowania nazywane są metodami 
arborystycznymi. Ocena wizualna w koronie drzewa pozwala na zaobserwowanie z bliska 
stanu technicznego wzmocnień mechanicznych, a także napięcia wiązań. Do rzetelnej 
oceny potrzebne jest wieloletnie doświadczenie i biegłość w montażu wzmocnień 
mechanicznych. 


	 Kontrola wizualna stanowi podstawowe źródło informacji zwrotnej na temat stanu 
technicznego oraz pozwala  ocenić trafność doboru zastosowanych materiałów. 

Analiza została przeprowadzona czterokrotnie zarówno w okresie bezlistnych jak               
i w pełnym ulistnieniu.    

 

Daty przeprowadzonych inspekcji: 


• 24.10.2017

• 20.05.2019

• 12.02.2020

• 02.06.2020


	 Każdorazowo podczas wizyt sporządzono dokumentację fotograficzną 
pozwalającą na późniejszą analizę sytuacji w koronie drzewa. W pełnej ocenie istotne są 
zarówno okresy bezlistne jak i pełnego ulistnienia ze względu na porównanie stanu 
napięcia starych lin stalowych w obu wskazanych okresach. Podczas analizy brane są 

http://www.timberalp.pl
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pod uwagę wszelkie zmiany mające miejsce w koronie drzewa (wyłamania gałęzi, 
pęknięcia, oznaki przeciążenia wiązań, pęknięcia splotów lin stalowych itp. ). Ocena 
wizualna wykonana szczególnie podczas dni umiarkowanie wietrznych, daje spojrzenie na 
cały układ jako system wzmocnienia mechanicznego i pozwala na jego rzetelną jego 
ocenę.  


3. Charakterystyka korony 


	 Rozpiętość korony wynosi około 24 metrów (północ - południe) oraz 21 metrów 
(wschód - zachód). Korona składa się z konara zorientowanego na północ 
(problematyczny konar), dwóch konarów zachodnich, części korony w postaci 
stosunkowo młodych konarów od strony południowej oraz mniejszych konarów od 
wschodu. Niniejsze opracowanie jest skoncentrowane w dużej mierze na konarach 
północnym oraz zachodnim.  

	 

	 Południowa część korony po wyłamaniu właściwego konara nadal jest w fazie 
odbudowy. Konary po stronie wschodniej nie są zbyt masywne i póki co nie stanowią 
zagrożenia. 

	 

	 Zaobserwowano dwukierunkowy proces tworzenia się korony wtórnej: w kierunku 
wschodnim i południowym. Związane jest to najprawdopodobniej z wyłamaniem jednego 
z ważniejszych konarów konstrukcyjnych (ok. 9 lat wstecz) co doprowadziło do 
doświetlenia tej partii korony oraz stworzyło naturalną lukę dla powstawania nowych 
konarów.

	 

	 Główny przewodnik jest przysadzisty i w miarę prosty, górujący na resztą korony. 

	 

	 Znaczny stopień rozkładu pnia obrazują ostatnie badania tomografem sonicznym 
przedstawione w ekspertyzie dendrologicznej z dnia 21-08-2019.


	 Na drzewie stwierdzono obecność grzyba (Zębniczek północny, Climacodon 
septentrionalis). Owocnik Zębniczka został zlokalizowany na północnym konarze             
w miejscu ubytku ok. 3 m od pnia głównego. Lokalizacja grzyba jest dość niefortunna       
i wpływa negatywnie na wytrzymałość konara. Wnioskując po witalności konaru oraz 
badaniach wykonanych tomografem drzewo dobrze radzi sobie infekcją.


http://www.timberalp.pl
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4. Analiza i przegląd systemu wzmocnień mechanicznych 

	 Drzewo posiada system wzmocnień mechanicznych, który jest kombinacją wiązań 
stalowych oraz lin syntetycznych. W koronie możemy znaleźć zarówno statyczny jak i 
dynamiczny system wiązań pozwalający na pracę drzewa podczas wiatru.  

	 

	 Historia wiązań sięga 1960 r. gdzie w powszechne użycie weszły liny stalowe 
mające na celu stabilizację koron drzew. Stosowano wówczas systemy przewiertowe. 
Najsłabszym punktem systemu było wtedy stalowe ucho, którego nominalna 
wytrzymałość wahała się pomiędzy 1-2 tony. 


	 Ów system, który jest również wykorzystany w przypadku kasztanowca 
„Benedykta” ma wiele wad, są to  między innymi: 


• rdzewienie elementów stalowych narażonych na ciągłą pracę

• trudność oceny punktu zakotwienia (śruba z czasem zostaje wrośnięta w drzewo) 

• inwazyjny system - użycie przewiertów

• osłabienie drewna w punkcie przewiertu

• upośledzenie systemu włókien reakcyjnych poprzez statyczny sytem wzmocnień

• silne przekazywanie uderzeń poprzez całkowicie statyczny system


	 


http://www.timberalp.pl
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4.1. Wzmocnienia mechaniczne - stare wiązania z lin stalowych


	 Zastosowane wiązania na kasztanowcu na konarach północnym i zachodnim to 
wiązania przewiertowe, które były powszechnie stosowane w przeszłości. W latach ich 
montażu były uznawane za 
standard. Według źródeł ich 
montaż nastąpił około 1992 
roku. Obecny zły stan wiązań ze 
względu na wiek, wymaga ich 
odciążenia. 


Stare wiązania na konarze 
północnym (fot.1): 

• Ilość lin 2

• nominalna średnica 12 mm

• długość około 12 m. i 9,5 m.


	 Zastosowanie sztywnych 
wiązań wyhamowało rozwój 
włókien reakcyjnych, a z drugiej 
strony dało drzewu możliwość 
do intensywnego przyrostu.      
W p r z y p a d k u k o n a r u 
p ó ł n o c n e g o p o z o r n e 
bezpieczeństwo i wsparcie 
d z i ę k i w z m o c n i e n i u 
m e c h a n i c z n e m u k o r o n y 
z a o w o c o w a ł o k o l e j n y m i 
przyrostami pierwotnymi, co                   
w konsekwencji prowadzi do 
zwiększenia powierzchni, masy   
i sił w koronie.

	 

	 Konar zachodni nie wykazuje tak dużego wzrostu i produkcji jak północny.	 

	 

	 Wiązania na obu konarach są w dużym stopniu skorodowane, można 
zaobserwować pęknięcia włókien lin stalowych co może świadczyć o ich niepełnej 
wytrzymałości. Pęknięcia starych lin można zaobserwować zwłaszcza w miejscach 
kotwienia, gdzie lina zmienia swój bieg i jest zgięta (fot. 2).

	 Zaciski na linie są niepoprawnie założone - metodą „raz w jedną raz w drugą 
stronę” (fot. 3).  Powinny być zorientowane w tę samą stronę, tak aby część zwana 
„siodłem zacisku” była zawsze na linie przenoszącej obciążenie, a element zwany 
„kabłąkiem” powinien być po stronie końcówki czyli na linie nie przenoszącej obciążenia 
(fot. 4). 


Fot. 1 ( Kasztanowiec Benedykt - wzmocnienia 
mechaniczne Lubin 13-08-2018) Brat Paweł Mruk

http://www.timberalp.pl
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Fot. 4 (źródło - tree static) 

Fot. 3

Fot. 2

http://www.timberalp.pl
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4.2. Wzmocnienia mechaniczne - Wiązania stalowe z 2018 roku.

	 

	 Konsultacje dotyczące montażu nowego systemu 
wiązań, mającego za zadanie odciążanie starych lin 
stalowych toczyły się od 2017 roku. Konsekwencją tych 
rozważań jest sytem zamontowany w czerwcu 2018 
roku, bazujący na linach stalowych, śrubach rzymskich 
i pasach przenoszących obciążenia. 

	 

	 Technologia montażu nowych wiązań opierała się 
na użyciu pasów przenoszących obciążenie, aby 
uniknąć uznanej za inwazyjną techniki przewiertowej.  
Systemy te są powszechnie używane w przypadku  
konieczności zastosowania wzmocnień statycznych.  
W przypadku wiązań zamontowanych w 2018 roku na 
kasztanowcu „Benedykcie” nie zastosowano jednak 
pasów posiadających certyfikat oraz o dopasowanej do 
systemu wytrzymałości. Szerokość zamontowanych 
pasów wynosi ok. 5 cm, co przy tak dużym obciążeniu 
może prowadzić do upoś ledzenia przep ływu 
asymilatów. Zakończenie pasów wykonane jest w 
postaci metalowych klamr z otworem na linę stalową. 
Otwory te posiadają  ostre krawędzie mogące 
uszkodzić linę na powierzchni styku (fot. 5)


	  


Fot. 5 Opas arborystyczny 
firmy Protekt TU 500

Fot. 6 Parametry śrub rzymskich ocynkowanych (źródło internet www.bimex.pl)

http://www.timberalp.pl
http://www.bimex.pl
http://www.bimex.pl
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	 Zastosowana w systemie 
śruba rzymska miała służyć do 
jego regulacji, dopasowując 
napięcie lin do obciążeń w okresie 
p e ł n e g o u l i s t n i e n i a o r a z 
bezlistnym. W tym momencie jest 
ona najs łabszym elementem 
systemu ze względu na jej 
niepoprawny dobór (fot. 6). Przy 
m o n t a ż u n o w y c h w i ą z a ń 
popełniono ten sam błąd jak w 
przypadku starego systemu 
instalując naprzemiennie zaciski 
l inowe oraz nie zachowując 
poprawnej odległość między nimi 
(fot. 7), poprawną instalację 
pokazuje fotografia 4.


	 O b e c n y s y s t e m 
zamontowany został bez napięcia 
co nie daje wsparcia dla starych 
lin i nie spełnia pierwotnego 
założenia (fot. 7, 9). 


	 Podniesienie punktów kotwienia nowych wiązań ponad miejsce montażu wiązań 
przewiertowych (fot. 9) prowadzi do przeniesienia sił 
poniżej wiązania czyli min. w miejsce przewiertu. Jest ono 
newralgicznym elementem systemu w którym możliwe jest 
wystąpienie wilgoci wpływającej na korozję materiału 
użytego do zakotwienia wiązania oraz wszelkich infekcji 
osłabiających drewno. Ponadto korodująca śruba 
powoduje pęcznienie metalu oraz spadek jego 
wytrzymałości (fot 8). Należy więc założyć, iż miejsce 
zakotwienia starych lin może być słabsze niż reszta 
konaru. Zakładając więc wiązania ponad miejscem 
przewiertu wywołujemy siły w osłabionym przekroju. 
Wiązania stalowe zamontowane w 2018 roku, w celu 
odciążania starego systemu względem powyższych 
informacji umiejscowione są w niekorzystnym miejscu (fot. 
9). 


Fot. 8 (źródło Michał 
Wiśniewski) 

Fot. 7

http://www.timberalp.pl
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4.3. Wzmocnienia mechaniczne - elastyczne z 2015 roku.


	 W roku 2015 został wdrożony pierwszy pomysł wsparcia starych lin stalowych  
poprzez zainstalowanie wiązań elastycznych marki Cobra o wytrzymałości 8 ton. 


	 Liny zostały zainstalowane według instrukcji producenta czyli z odpowiednim 
zwisem. Trzeba zauważyć iż w przypadku lin elastycznych Cobra zbudowanych z włókien 
polipropylenowych ich rozciągliwość może wynieść 13 -17 %. Przy prostych obliczeniach 
pomijając luz systemu na odległości, pomiędzy konarami rzędu 11,9 m ~ 12m 
rozciągnięcie liny wyniesie ok 1,8 metra. Powyższe kalkulacje dowodzą, iż wiązania te nie 
wnoszą obecnie nic do systemu wzmocnień mechanicznych. W tym przypadku, na 
skutek pęknięcia którejkolwiek starej liny stalowej zanim wiązania przejęłyby jakikolwiek 
ciężar prawdopodobnie konar poddany nagłemu obciążeniu zostałby wyłamany. 

	 

Wiązania Cobra są rozlokowane w 3 różnych kierunkach:


• wspierają stare wiązania stalowe na konarze północnym (8 ton)

• wspierają stare wiązania stalowe na konarze zachodnim (8 ton)

• wzmacniające dwa konary wychylone w stronę wschodnią (4 ton)

	 


Fot. 9 (Konar zachodni zdjęcie: Andrzej Cichoń)

http://www.timberalp.pl
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Obecny stan wiązań elastycznych oraz ich komponentów wymaga ich poprawy i wygląda 
następująco:


•  poprzez przyrost na grubość obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie kąt zaplotu 
lin polipropylenowych jest zbyt rozwarty co prowadzi do zwiększenia sił na każde z 
ramion liny (fot. 10).


•  kołnierze ochronne w większości przypadków są zbyt krótkie i nie spełniają swojej roli 
ochronnej (fot. 10)


•  kołnierze ochronne nie zostały odpowiednio zabezpieczone podczas instalacji i ich 
krawędzie ulegają uszkodzeniu


•  w przypadku większości lin 8 t występuje zbyt mały odcinek wstępny zaplotu

• brak wyciągniętych końcówek lin umożliwiających ich identyfikację z dołu oraz brak 

odpowiednich termokurczl iwych 
końcówek (fot. 12)

•wielokrotne obtarcia o gałęzie, pień     
i konary w koronie drzewa  (fot. 11)

	 Podczas charakterystyki systemu 
n a l e ż y w s p o m n i e ć o c z ę ś c i 

wschodniej wchodzącej   w skład całego 
systemu. Mamy tu sytuację, gdzie użyte są dwa 
rozwiązania. Pierwsze to wiązania Cobra o 
nominalnej wytrzymałości czterech ton w ilości 
2 sz tuk poprowadzonych w k ie runku 
wschodnim oraz wiązania GeminiS firmy 
G l e i s t e i n R o p e s t w o r z ą c e t r ó j k ą t                           
(fot. 11a).


	 Oba systemy stworzone w odstępie 
czasu tworzą jeden spójny i logiczny elastyczny 
system wiązań. Pozwala on na swobodną pracę 
wsp ie ranych konarów, zapob iega ich 
wyłamaniu ale nie hamuje przyrostu na grubość 
ani rozwoju włókien reakcyjnych. Oba systemy: Cobra i GeminiS zostały zainstalowane w 
2015 roku w odstępach czasu.


Fot. 10

Fot. 11 Obcierające wiązanie Cobra

http://www.timberalp.pl
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5. Koncepcja odciążenia starych lin stalowych przy pomocy nowego 
systemu wzmocnień mechanicznych


	 

	 Po wyżej przeprowadzonej analizie systemów mechanicznego wzmocnienia korony 
dochodzimy do kilku wniosków na podstawie których będziemy dalej budować 
koncepcję nowego systemu wiązań w koronie „Benedykta”. 

	 

	 Podstawowym parametrem który chcemy utrzymać to wyuczona reakcja drzewa 
na zainstalowany 28 lat temu system statycznych wzmocnień, który został 
zapoczątkowany przez przewiertowy montaż lin stalowych. Obecnie należy zabezpieczyć 
stare wiązania stalowe nowymi, mającymi odciążyć i partycypować w przenoszeniu 
obciążenia. Docelowo mają one być gotowe na przyjęcie całkowitego ciężaru konarów. 
Mowa tu o konarach północnym oraz zachodnim.

 


	 


fot. 12 Brak końcówki i nieodpowiednie 
odległości zaplotów

Fot. 11a Wiązania od strony zachodniej 
(Cobra, Gemini s)

http://www.timberalp.pl
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	 W celu kompleksowej poprawy systemu wiązań należy podjąć kroki:


• założenie nowych wiązań wspierających stare liny stalowe, o których będzie mowa w 
punkcie 5.1.


• po wyregulowaniu napięcia lin stalowych z pkt. 5.1.  ściągnięcie wiązań Cobra 8t

• montaż wiązania o niskiej rozciągliwości w górnej partii korony w celu wsparcia miejsca 

kotwienia starej liny stalowej pkt. 5.2.

• regulacja i poprawienie akcesoriów na linach Cobra 4t we wschodniej część korony pkt. 

5.3

 


5.1. Wytyczne montażu nowego systemu lin stalowych 

	 

 	 W celu wsparcia starych lin stalowych należy przyjąć montaż certyfikowanego 
systemu wiązań stalowych np. firmy „TreeSave”, która produkuje certyfikowany system lin 
stalowych wraz z zestawem komponentów dla obciążeń od 20 - 120 kN. 

 Są to wiązania opierające się na pasach przenoszących obciążenie o szerokości ok. 10 
cm co daje możliwość rozkładu obciążenia na większą powierzchnie konaru zmniejszając 
ryzyko upośledzenia przepływu asymilatów. Elementem łączącym obie końcówki pasa 
jest szekla oraz zaciski linowe założone zgodnie z zasadami montażu (foto. 4).


	 Miejsce montażu pasów należy wybrać uwzględniając przyszłościowe wycofanie 
konaru. Ogólną zasadą jest, iż wiązanie konaru zlokalizowane jest na 2/3 wysokości  od 
zabezpieczanego rozwidlenia. Powinien być również wzięty pod uwagę kąt wiązań i 
obciążenie pnia głównego. W przypadku kasztanowca „Benedykta” istotne jest obniżenie 
punktów kotwienia nowych lin, które wpłynie na przeniesienie sił poniżej miejsc starych 
przewiertów. Unikniemy tym samym wystąpienia przeciążeń w miejscach starych 
przewiertów (fot. 8).

	 

	 Należy zdawać sobie sprawę z przyszłościowego obniżania (odciążenia) konara. 
Naturalnym procesem każdego drzewa jest wycofywanie się i odciążenie konarów - 
obłamywanie się części korony. Pomimo dobrej witalności kasztanowiec „Benedykt” w 
przyszłości uruchomi proces wycofywania, który należy przewidzieć podczas instalacji 
wiązań wspomagających. Obniżenie punktów montażu nowych wiązań będzie 
przygotowaniem do nowej sytuacji, która nastąpi w przyszłości.  Planowane cięcia 
wycofujące zawarte w opracowaniu „Ocena stanu zdrowotnego kasztanowca 
‚Benedykta’ to pierwszy istotnym krok w stronę transformacji korony i dostosowywania 
go do fazy senilnej. 


	 Proponowany przebieg nowych wiązań jest zobrazowany za pomocą czerwonej 
liny na zdjęciu fot. 13. Lina przebiega bezkolizyjnie, punktem zaczepienia (oznaczony 
kolorem czerwonym) jest nasada rozwidlenia, która zapobiegnie przesunięciu się pasa 
przenoszącego obciążenie. Na niebiesko oznaczono przebieg starego wiązania 
stalowego, umieszczonego dość blisko reiteratu na północnym konarze. Umiejscowienie 
nowego wiązania umożliwia bezkolizyjny przebieg.


http://www.timberalp.pl
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	 Fotografia 14 pokazuje miejsce kotwienia nowego wiązania (kolor czerwony) oraz 
stare wiązanie stalowe (kolor niebieski). Projektowany punkt instalacji nowego pasa 

przenoszącego obciążenie może zostać zainstalowany w dwóch miejscach. Pierwszym 
rozwiązaniem jest sytuacja z fotografii nr. 14, następnym możliwym rozwiązaniem jest 
montaż 1 m poniżej (fot. 15). O miejscu montażu należy zdecydować podczas lub po 
przeprowadzeniu cięć wycofujących (retrenchment cuts). Fot. 16 przedstawia przebieg 
proponowanego drugiego wiązania na konarze północnym (lina koloru czerwonego) oraz 
punkty mocowania kolorem czerwonym. Kolorem niebieskim oznaczone jest miejsce 
montażu starego wiązania stalowego.   


	 


Fot. 13 (pierwsze z 2 wiązań konaru 
północnego)

Fot. 14 (pierwsze z 2 wiązań konaru 
północnego)

http://www.timberalp.pl
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	 W obu przypadkach miejsce montażu zdeterminowane jest przebiegiem starego 
wiązania i naturalnymi korytarzami umożliwiającymi przeprowadzenie wiązań stalowych z 
uniknięciem cięć gałęzi i pędów w środku korony. Z tego względu wybór przebiegu i 
miejsce instalacji nowego systemu jest  mocno ograniczone.  Alternatywny punkt wydaje 
się być logiczniejszym rozwiązaniem biorąc pod uwagę możliwość wyłamania 
któregokolwiek konaru w rozwidleniu na pniu. 


	 Wybór miejsca instalacji nowych wiązań na konarze zachodnim wyznaczony został 
kolorem czerwonym, natomiast kolor niebieski pokazuje stare wiązania stalowe (fot. 19). 
Miejsce instalacji na głównym pniu pokazane jest na fotografii nr. 18 kolorem czerwonym, 
kolor niebieski - oznaczenie starego wiązania. 


Fot. 15 Alternatywny punkt mocowania 
nowego wiązania

Fot. 16 Przebieg wiązania drugiego z 
dwóch na konarze północnym

http://www.timberalp.pl
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Fot 19 Miejsce instalacji wiązań na konarze zachodnim (kolor czerwony)

Fot. 18 Miejsce instalacji nowych 
wiązań na głównym pniu - konar 

zachodni (kolor czerwony)

Fot 17. Miejsce montażu projektowanego drugiego 
wiązania konaru północnego na pniu głównym

http://www.timberalp.pl
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	 Odciążenie starych lin systemem o nośności minimum 80 kN jest wystarczające, 
ponieważ zakłada powielenie obecnego parametru (stare wiązania stalowe). Aktualnie 
proponowany system bazuje na linach stalowych o średnicy 12 mm i wytrzymałości 90 kN 
(9 ton). W przypadku kasztanowca „Benedykta” rekomenduje się zastosowanie 
elementów przenoszących obciążenie czyli pasów TreeSave o sile zrywającej 120 kN (fot. 
20) i szerokości 100 mm aby zwiększyć powierzchnię nacisku. W przypadku wyboru 
pasów od systemu 80 kN szerokość pasa wynosi 75 mm. Zakończenia pasa powinny być 

złapane szeklą typu „omega” (fot. 21) o tej samej wytrzymałości. Lina powinna być 
zagięta na kauszy (fot. 22) z użyciem min. 3 zacisków kabłąkowych (fot. 23), poprawnie 

Fot. 20 źródło www.drayer.de Fot. 21 źródło www.drayer.de 

Fot. 22 źródło 
www.drayer.de

Fot. 23 źródło 
www.drayer.de

Fot. 24 źródło 
www.drayer.de

http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
http://www.timberalp.pl
http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
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ustawionych z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie (fot. 4) gdzie, x wynosi 
1-3 szerokości zacisku (k).     


	 Wszystkie komponenty powinny być do siebie dopasowane pod kątem średnic. 
Niedopuszczalne jest zastosowanie większych lub mniejszych zacisków linowych do liny 
12 mm. Dla zwiększenia napięcia lin należy zastosować odpowiedniej wytrzymałości 
śrubę rzymską (fot. 24). Po zainstalowaniu lin należy w tym samym czasie napinać obie 
liny w celu odciążenia starego systemu. Nie należy doprowadzić do całkowitego 
odciążenia lecz do wstępnego napięcia, aby ciężar rozłożyć równomiernie na system 
wszystkich lin stalowych zarówno nowych jak i starych. 


Dane techniczne śruby rzymskiej systemu 80 kN:


•  Stal ocynkowana

•  Rozmiar standardowy M20 / DIN1480

•  zmierzona siła zrywająca: 13,75 t

•  Oczko wewnętrzne Ø: 23 mm

•  długość min. 345 mm

•  Długość max: 470 mm

•  Zakres mocowania: 125 mm

•  Waga: 1615 g


Do wszystkich komponentów systemu powinna być dostarczona deklaracja zgodności 
oraz certyfikat jakości CE. 

	 

	 W celu idealnego wyregulowania systemu należałoby użyć siłomierzy do 
sprawdzenia napięcia w linach zarówno starych jak i nowych jednakże trudno byłoby 
dopasować siłomierz do starych lin stalowych których średnice odbiegają od nominalnej 

wartości.

	 	 Po ostatecznej regulacji na gwint śruby rzymskiej 
należy zaaplikować klej do gwintów w celu zabezpieczenia 
przed odkręceniem spowodowanym poprzez czynniki 
zewnętrzne. Instalacja powinna być oznaczona znacznikiem 
roku w celu ułatwienia  późniejszej identyfikacji. Znacznik 
kolorystyczny powinien być spójny z normą znaczników roku 
przyjętych dla mechanicznych wzmocnień koron drzew (fot. 
25).


Fotografia nr. 26 przedstawia 
w y g ląd s y s t e m u i j e g o 
komponentów bez odcinka 
liny stalowej. 


Fot. 25 źródło 
www.drayer.de

Fot. 26 źródło www.drayer.de

http://www.drayer.de
http://www.drayer.de
http://www.timberalp.pl
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5.2. Koncepcja wsparcia punktu kotwienia linami elastycznymi o niskiej 
rozciągliwości


	 Przedostatnim analizowanym elementem korony jest konar do którego 
zamontowano jedno z wiązań konaru północnego (fot. 27, 28). Temat ten został 
poruszony w opracowaniu „Kasztanowiec Wzmocnienia Mechaniczne Wiązania linowe” z 
26-01-19 przez Pawła Mruka. W punkcie 4.2 omawiane jest podczepienie wiązania i siły 
występujące w rozwidleniu (fot. 28). Poprzez oddalenie punktu mocowania od rozwidlenia 
o 1,6 m. tworzymy moment siły działający niekorzystnie w rozwidleniu. Dodatkowym 
problemem jest wychylenie konara w stronę Północno-wschodnią. 


	 Rozwidlenie to jest określone jako „niebezpieczny przekrój”.


	 


	 Po zainstalowaniu nowych wiązań stalowych, odciążających stary system fot. 28 
pkt. C, należy zamontować wiązania elastyczne o małej rozciągliwości do 5% w celu 
wzmocnienia pojedynczego przewodnika i rozłożenia obciążenia w górnej partii korony. 
Optymalnym rozwiązaniem jest trójkąt złożony z trzech wiązań 2t, gdzie najważniejszym 
punktem zaczepienia jest miejsce kotwienia starego wiązania stalowego. Wiązanie 
wspierające powinno być zainstalowane w miejscu przewiertu tak aby odciążyć 
„niebezpieczny przekrój” (fot. 29).


Fot. 28 Opracowanie Paweł MrukFot. 27 klatka z filmu „Wiązania dynamiczne”

http://www.timberalp.pl
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5.3. Poprawa starych lin Cobra na przewodniku wschodnim


	 Wschodnia część drzewa wzmocniona jest czterema wiązaniami. Dwa z nich 
wykonane są z wiązań Cobra 4t i wymagają regulacji i wymiany uszkodzonych 
komponentów. Należy wymienić koszulki ochronne, sprawdzić stan usztywniaczy i 
zadecydować o ewentualnej wymianie w razie ich deformacji lub zniszczenia. 


	 Pozostałe dwa wiązania GeminiS są w dobrym stanie i nie wymagają ingerencji. 


5.4. Wytyczne odnośnie wiązań zachodniej partii korony 


	 Analiza projektu dodatkowego zmocnienia konarów w miejscu podczepienia 
drugiego (starego) wiązania konaru północnego, którego sytuację obrazują fot. 27, 30. 


	 Kwestia dodatkowego wzmocnienia została poruszona w opracowaniu p. 
Witosława Grygierczyka dotyczącym wiązań, na podstawie skanów 3D. Analizując układ 
konarów podczas wizji w koronie i rozważając opcje wzmocnienia punktu podczepienia 
starego wiązania stalowego, miejsce ewentualnego montażu wiązań wspierających 
byłyby usytuowane niekorzystnie. Wiązania w tym układzie min. ze względu na 

Fot. 29 Klatka z filmu „skan 3D”

http://www.timberalp.pl
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niekorzystne kąty i odległości nie spełniałyby swojej funkcji. Pod wpływem siły, ich 
działanie w kierunku północnym mogłoby doprowadzić do wyłamania obciążonej 
nieprawidłowo zachodniej partii korony. Obecny układ korony zachodniej jest statyczny ze 
względu na wprowadzone 28 lat temu wiązania stalowe. Należy unikać wprowadzania sił 
działających w nowych kierunkach, które zostały zaproponowane we wspomnianym 
opracowaniu.


	 Dodanie nowych wiązań stalowych i obniżenie ich punktu podczepienia zmniejszy 
napięcie w starych wiązaniach, a punkt podczepienia (nowych wiązań stalowych) będzie 
generował siły w miejscu większych przekrojów. Nie należy też zapominać, iż dodatkowe 
usztywnienie korony doprowadza do przeniesienia sił na pień.     


6. Podsumowanie


	 Wiązania, które zostały zainstalowane były montowane według ówczesnej wiedzy   
i umiejętności. Drzewo jako twór żywy ulega zmianom na przestrzeni lat więc jasnym jest 
iż wzmocnienia mechaniczne i ich funkcje będą zmienne. 


	 Nie należy zapominać o ciągłym monitorowaniu wzmocnień mechanicznych.         
W przypadku drzewa tak cennego i wiekowego jak kasztanowiec „Benedykt”  
rekomenduje się kontrolę raz do roku w celu sprawdzenia sytuacji i obserwacji zmian. Dla 
pełnego obrazu zaleca się by pierwsze kontrole po instalacji nowego systemu 
przeprowadzić zarówno w stanie pełnego ulistnienia jak i w okresie spoczynku drzewa.


Fot. 30 Zachodnia część korony 

http://www.timberalp.pl


 z 
22 22

tel. 509565343

marcin@timberalp.pl


Timber Marcin Tupalski

Ul. Niepodległości 32

62-040 Puszczykowo


777 276 33 22

www.timberalp.pl


	 Osoby instalujące wiązania powinny posiadać odpowiednie doświadczenie           
w pracy na drzewach o charakterze pomnikowym oraz w montażu wzmocnień 
mechanicznych. Wszystkie użyte komponenty powinny posiadać certyfikat zgodności       
z normą CE.


	 Niniejsza ocena wzmocnień mechanicznych bazuje na wiedzy, która jest obecnie 
dostępna. Niewykluczone, że w przyszłości ze względu na ciągły rozwój nauki jaką jest 
arborystyka może ona ulec zmianie. Najistotniejszym elementem kasztanowca 
„Benedykta” w tym momencie jest jego pień, który radzi sobie z obecnymi obciążeniami   
i infekcją grzybową. Stan ten wymaga regularnych kontroli i podejmowania kolejnych 
decyzji zgodnie z aktualną wiedzą dotyczącą drzewa. 


	 Wiązania o których mowa w niniejszym opracowaniu pomagają zabezpieczyć 
drzewo z uwzględnieniem cięć zaplanowanych w „Ocena stanu zdrowotnego 
Kasztanowca Benedykta” - Andrzej Cichoń. Aby w przyszłości przekazywane na pień siły 
nie przerosły możliwości kasztanowca „Benedykta” drzewo wymaga regularnej kontroli. 
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