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Lubiń, 02-01-2018 r. 

Kasztanowiec Benedykt – asekuracja starych wiązań 
stalowych 
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1. Wstęp 

W ubiegłym roku zostały założone dodatkowe wiązania linowe, ale nie są 
wystarczającym zabezpieczeniem na czas powstania docelowego rozwiązania. 
Istnieje ryzyko zniszczenia drzewa w skutek wyłamania konarów przy obecnym 
układzie zabezpieczeń.  

Sprawa wykonania asekuracji starych wiązań stalowych, które istnieją od ok. 27 
lat ma już pewną historię, która zostanie krótko przedstawiona w celu ułatwienia 
zrozumienia podanych niżej informacji.  

Obecne opracowanie 

Odkąd pojawiły się wątpliwości, co do optymalnej metody zabezpieczeń 
docelowych (podpory, maszt w koronie, same wiązania linowe, odciągi, należało 
rozważyć sposób doraźnego zabezpieczenia największego konara. Większość 
specjalistów widziała taką konieczność. W ten sposób, w wyniku prowadzonych 
konsultacji powstały 3 metody, które zostały przedstawione poniżej. Pojawił się 
jednak pewien problem, a mianowicie część specjalistów obawiała się zakładać 
wiązania w okresie ulistnienia drzewa, a więc większego obciążenia. Było to 
powodem, że szukaliśmy jeszcze innego rozwiązania. Tak powstał pomysł 
doraźnego podwieszenia konara na konstrukcji rusztowań.  

Druga część opracowania (w przygotowaniu) 

W okresie, kiedy zebrane konsultacje były analizowane pojawiła się okoliczność, 
która zmodyfikowała założenia do asekuracji, a mianowicie przeciągnęła największa 
nad naszym terenem tegoroczna wichura. Kasztanowiec nie poniósł większych strat, 
wyłamało się 5 małych wierzchołkowych konarów o średnicy ok. 10 cm, w tym 1 o 
śr. 20 cm. Kasztanowiec był obserwowany przez okno; okazało się, że wykazywał 
znaczną elastyczność, co wydawało się dziwne z powodu istnienia statycznych 
wiązań. Po zastanowieniu zrozumieliśmy, że elastyczność ma swoją przyczynę w 
tym, iż największy konar jest mocowany do nie grubych i wysoko osadzonych 
rozwidleń przewodnika i dlatego razem z nim może się odkształcać, mimo, że 
odległość między nimi jest stała. Te wydarzenia świadczą, że drzewo przyzwyczaiło 
się do układu wiązań i należy ostrożnie działać, aby nie zmienić tej sytuacji. Stąd 
wniosek, że dopóki drzewo nie będzie dokładniej zbadane, to należy się ograniczyć 
tylko do asekurowania starych wiązań możliwie blisko nich.  

Przygotowywaliśmy się do tych zabiegów, jednak pojawiły się wątpliwości głównie, 
co do materiału wiązań. W tej sytuacji skorzystaliśmy z możliwości aneksowania 
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umowy z WFOŚiG, aby przyznane środki przesunąć na późniejszy termin, dopóki nie 
rozeznamy sprawy.  

Sprawa, więc jest konsultowana i materiały znajdują się w tym opracowaniu. 
Konsultanci dzielą się wiedzą i doświadczeniem bezinteresownie. Korzystają z 
materiałów piśmiennych, zdjęć i prezentacji filmowych skanu 3D, niektórzy byli na 
miejscu, dlatego opinie nie są zbyt obiektywne, tym bardziej, że należy wykonać 
bardziej szczegółowe badania. Z tej przyczyny, a także, dlatego, aby skupić się na 
aspekcie rzeczowym, w tym opracowaniu Konsultanci występują anonimowo, poza 
jednym, który wyraźnie zgodził się na autoryzowanie swoich opinii. 

2. Niektóre przesłanki i założenia do opracowania metody 

 Bezpieczeństwo dla ludzi wymaga wygrodzenia terenu w promieniu min 1, 5 
razy wysokość – zasada arborystyczna dla drzew stwarzających zagrożenie. W 
naszym wypadku to jest fizycznie niemożliwe, bo korona jest częściowo nad 
chodnikiem 

 Zakładanie wiązań z pewnym naciągiem w obecnym czasie obciążenia drzewa 
może być niebezpieczne 

 Były opinie, aby bezwzględnie podeprzeć największy konar, ale były też głosy, 
że nie należy usztywniać konara, więc można wziąć pod uwagę podwieszenie. 

 Stare wiązania stalowe dzięki stałemu napięciu nie są narażone na „szarpanie”, 
co jest dla nich korzystne.                                                            
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3. Alternatywne sposoby asekuracji starych wiązań stalowych 

3.1. System trzech wiązań 

3.1.1.  Opis 

 

 

• Dla skutecznego, przejściowego zabezpieczenia kasztanowca 
potrzebny jest system trzech wiązań:  

 Wiązanie - Statyczne z liny Cobra 8t (wykorzystać górną linę), 
 Wiązanie - Półdynamiczne z liny Cobra  8t (już istnieje) 
 Wiązanie - dynamiczne (lekki zwis) z liny Cobra 4t koniecznie z 

amortyzatorem. 
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• Celem trój piętrowego systemu jest przejęcie tąpnięcia w momencie 

wyrwania śruby przelotowej starego wiązania i zabezpieczenia 
przed złamaniem konaru. 

• Stare wiązanie przelotowe, stalowe zostaje. Montaż wszystkich 
trzech wiązań w stanie napięcia konara przy pomocy naciągu 
(wyciągarka, wielokrążek, lina,pas…).Wyregulować napięcie 
poszczególnych wiązań przed demontażem naciągu. 

3.1.2. Analiza 

• Argumenty za: 
 Zgodne z normą postępowania w celu asekuracji sztywnych wiązań 

stalowych 

• Przeciw: 
 Do wskazania 

• Sprawy dyskusyjne i do rozeznania: 

➢ Wg powyższego schematu koncepcji, wiązanie dynamiczne, założone w 
ubiegłym roku jest nad wiązaniem stalowym, a w rzeczywistości jest ono 
pod nim, dlatego układ wiązań: czerwone i zielone (3) powinny być 
podniesione (zielone 3 pokrywa się z biegiem stalowej liny) 

➢ Schemat pokazuje sytuację w jednej płaszczyźnie, dlatego należy to 
uzupełnić. Poniższy obraz przedstawia widok od północnego zachodu 
nieco z góry 
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➢ Na schemacie wiązanie półdynamiczne (2) jest w rzeczywistości nieco 

poniżej starego wiązania stalowego, które nie jest na schemacie 
uwidocznione. Na ile ten fakt może zmieniać koncepcję? 

➢ W jaki sposób wiązanie dynamiczne Cobra – może stać się statycznym; w 
jaki sposób je tak naciągnąć?  

➢ Czy nie należy zastosować wiązania utrastatycznego? 
 Są opinie, że wiązania ultra statyczne w praktyce są trudne do 

założenia w takich trudnych przypadkach, gdyż po zluźnieniu przy 
montażu nie można ich ponownie naciągnąć. 

 Czy nie zastosować wiązania stalowego z rzymską nakrętką? – Jest 
kilka pozytywnych opinii fachowców  

➢ Opasanie na konarze może ograniczać przepływ substancji odżywczych; 

➢ można zmniejszyć naciski powierzchniowe przez zwiększenie szerokości: 
  Opasania wiązań dynamicznych i statycznych mają atesty, ale są 

stosunkowo wąskie 
 Czy nie zastosować opasania „budowlanego”? 
 Ma atest wytrzymałościowy 
 Czy ma atest na UV? 

➢ wiązania elastyczne o długości powyżej 10 m nie powinny mieć 
amortyzatorów; 

➢ Czy nie byłoby korzystniej umieścić wiązań statycznych powyżej, na 
rozwidleniu przewodnika, jak na rys. 
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 Poniżej podano miejsca pomiaru średnic i ich przybliżone wartości (na 
podstawie skanu 3d) 

A   B  

C   D  

 

E  F  
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G   H  

 

3.2. System wiązań stalowych, półdynamicznych i odciąg 

3.2.1.  Opis 

➢ Zastosować wiązanie półdynamiczne wyżej od wiązania stalowego i 
asekurować stare wiązanie stalowe nowym, stalowym z opasaniem, jak na 
obrazie: 
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➢ Asekurować składnik rozwidlenia przewodnika, do którego przywiązane 
jest górne stare stalowe wiązanie linowe, za pomocą wiązań do 
przeciwległych konarów; jak na rysunkach poniżej: 
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• Widok z góry 
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•  Widok z boku, częściowo z góry 

 

Średnice trzech rozpatrywanych konarów wynoszą ok. 25 cm 

➢ Odciążyć składnik przewodnika, do którego jest przywiązanie stare 
stalowe wiązanie linowe niżej położone za pomocą odciągu mocowanym 
na maszcie (3m), tak, aby zmniejszyć składową ściskającą. 

➢ W odniesieniu do dwóch konarów skierowanych na zachód należałoby 
zastosować analogiczny układ wiązań: (stalowe do asekuracji starego 
stalowego i półdynamiczne powyżej stalowego) oraz połączyć wiązaniem 
półdynamicznym rozwidlenie przewodnika: 
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➢ Wiązania półdynamiczne powinny być ok. 1 m ponad stalowymi 

3.2.2.  Analiza 

• Argumenty za: 
 Podwójna asekuracja 

• Przeciw: 
 Do wskazania 

• Sprawy dyskusyjne i do rozeznania: 
 Wg autora koncepcji, który był na miejscu, konary powyżej wiązań 

stalowych są na tyle sztywne, że wiązanie dynamiczne (z amortyzatorem) 
nie będzie asekurowało; istnieje niebezpieczeństwo, że w wypadku 
urwania liny, konar się wyłamie, nabierze siły dynamicznej i za 
pośrednictwem wiązania dynamicznego porwie za sobą przewodnik; 

 Autor koncepcji wspomniał też, że część konara ponad wiązaniem 
sztywnym jest szczególnie zagrożona wyłamaniem ze względu na 
unieruchomienie nasady. Wydaje się, że w ubiegłym roku takie zdarzenie 
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miało miejsce w odniesieniu do części konara od strony północno 
zachodniej. 

 Odnośnie odciągu – wydaje się problemem uzyskanie pozwolenia 
konserwatora na przeciąganie liny nad chodnikiem, oraz dodatkowy koszt 
masztu. Ze względu na doraźne znaczenie odciągu można zaproponować 
odciąg do ziemi: 

  
 Widok w płaszczyźnie prostopadłej (widoczne współrzędne i kąt): 
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 Dlaczego nie zastosować zamiast nowego wiązania stalowego, wiązania 

ultra statycznego? Autor koncepcji - z doświadczeniem w montażu – 
powiedział, że wiązania ultra statyczne w praktyce są trudne do założenia, 
gdyż po zluźnieniu przy montażu nie można ich ponowienie naciągnąć. 

 O ile wyżej można zamontować wiązania półdynamiczne. Obrazy poniżej 
wskazuje, że może być trudność z takim zadaniem, ze względu na 
niekorzystny kształt ugałęzienia 
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• Wiązanie niższe 

 

3.3. Wiązania łączone w zamknięte wielokąty  

3.3.1. Opis  

(w przygotowaniu) 

3.3.2. Analiza 

• Argumenty za: 
 Metoda poprzestania na asekuracji za pomocą wiązań linowych pozostawia 

drzewo w naturalnych warunkach życia, w przeciwieństwie do podarcia, 
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które praktycznie usuwa możliwość naturalnych ruchów konarów, które 
warunkują procesy samozachowawcze przez powstawania drewna 
reakcyjnego 

• Przeciw: 
 Do wskazania 

• Sprawy dyskusyjne i do rozeznania: 
 Czy można poprzestać na wiązaniach linowych?  
 Część specjalistów, którzy przynajmniej zgrubnie zapoznali się z tematem - 

część z nich była na miejscu – uważa, że największy konar, który rośnie po 
kątem ok. 45 stopni do poziomu i jest nieproporcjonalnie długi wymaga 
zabezpieczeń dodatkowych ( np. maszt do podwieszenia konara); 

 Autor koncepcji wspomniał też, że część konara ponad wiązaniem 
sztywnym jest szczególnie zagrożona wyłamaniem ze względu na 
unieruchomienie nasady. Wydaje się, że w ubiegłym roku takie zdarzenie 
miało miejsce w odniesieniu do części konara od strony północno 
zachodniej. 

3.4. Podwieszenie największego konara 

3.4.1. Opis 

• Kontekst i pobudki  
 Zakładanie wiązań w stanie obciążenia drzewa (ulistnienia) jest 

ryzykowne, z drugiej strony wskazywano na konieczność wykonania 
asekuracji możliwi jak najwcześniej, i z trzeciej strony nie było jasności, w 
jaki sposób asekurować stare wiązania. Dlatego dla doraźnego rozwiązania 
problemu powstał pomysł podwieszenia największego konara do czasu 
wykonania asekuracji starych wiązań. 

• Istota 
 Postawienie konstrukcji w postaci rusztowania  
 Dla maksymalnego zmniejszenia nacisków powierzchniowych należy 

oprzeć konar na dłuższym odcinku, do tego celu można wykorzystać pasy 
transportowe 

 Rusztowanie do podwieszenia konara miałoby stanąć możliwie najdalej od 
miejsca, gdzie jest owocnik grzyba 

3.4.2. Analiza 

• Argumenty za: 
 Całościowe odciążenie drzewa zwiększa bezpieczeństwo dla otoczenia, wg 

przepisów, wymagany obszar ze względu na bezpieczeństwo dla ludzi 
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powinien wynosić minimum 1, 5 razy wysokość drzewa. 

 Odciążenie konara i składników przewodnika 
 Dodatkowe zabezpieczenie na czas montażu ewentualnych docelowych 

zabezpieczeń 

• Przeciw: 
 Do wskazania 

• Sprawy dyskusyjne i do rozeznania: 
 Nie ma jasności, w jaki sposób określić stopień napięcia pasów 

4. Hipotetyczny scenariusz na wypadek zerwania, czy 
przerwania starych wiązań stalowych  

• Pęka górna lina 

 

• Dalsza analiza hipotetycznych scenariuszy wymaga przygotowania 

  



20 

 
5. Podsumowanie alternatywnych metod 

Okres ulistnienia, a więc zwiększonego obciążenia drzewa budził obawy przed 
zastosowaniem wyciągarki. Jednocześnie wydawało się pilnym wykonanie 
asekuracji starych wiązań, dlatego skłanialiśmy się do zastosowania czwartego z 
rozwiązań, a więc doraźnego podwieszenia największego konara. Jednak 
wspomniane we wstępie nowe okoliczności, związane z wichurami zmieniły ocenę 
sytuacji bezpieczeństwa drzewa.  

Przetrwanie drzewa i jego względna elastyczność skłaniają do ostrożnego 
działania, aby nie wprowadzać nowego układu obciążeń, do których może być 
nieprzystosowane.  

Przygotowania w ostatnim okresie do założenia wiązań, z powodu powstałych 
wątpliwości zostały wstrzymane i będą dalej rozpatrywane z zamiarem, aby przed 
okresem wznowienia wegetacji wykonać te prace, Ciąg dalszy analiz będzie 
przedstawiony w drugiej części opracowania. 

Z uszanowaniem i wdzięcznością 

brat Paweł Mruk 

Tel 698972998 

 


