
1 

 

Aktualizacja 18-05-19 

 
Kasztanowiec Benedykt – niebezpieczne zginanie 

górnego odcinka przewodnika  

Spis treści 

1. Wstęp ............................................................................................................................................................................. 1 

2. Materiały: ..................................................................................................................................................................... 1 

3. Analiza – szczegółu A ............................................................................................................................................ 2 

4. Obliczenia naprężeń ............................................................................................................................................... 3 

4.1. Obliczenia naprężeń dopuszczalnych dla zginania .................................................................... 3 

4.2. Naprężenia zginające w przekroju A ................................................................................................. 4 

5. Wnioski ......................................................................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

1. Wstęp  

Górny odcinek przewodnika drzewa, do którego mocowana jest najwyższa lina stalowa 
od wielkiego konara jest obciążony dużym mementem zginającym. W celu szacunkowego 
zobiektywizowania zagrożenia przeprowadzono poniższą analizę i obliczenia.  

2. Materiały:  

 Szczegółowe informacje na temat kasztanowca na stronie Opactwa 
 
 
 

http://www.benedyktyni.net/opactwo-15021/kasztanowiec-24409/informacje-szczegolowe-24410
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3. Analiza – szczegółu A 

Na drzewie są zamocowane od wielu lat liny stalowe, jedna z nich podtrzymuje 
największy konar i jest mocowana do przewodnika, który ma stosunkowo małą średnicę, a 
co najgroźniejsze, lina jest mocowana w odległości 1,6 m od miejsca rozwidlenia, więc jest 
bardzo duży moment zginający. Poniżej wykonano obliczenia naprężeń w tym zagrożonym 
przekroju.  
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4. Obliczenia naprężeń  

4.1. Obliczenia naprężeń dopuszczalnych dla zginania 
a) Dane na temat drewna kasztanowca1  i obliczenia 

 

b) W obliczeniach nie uwzględniono czynników dodatkowo obniżających naprężenia 
dopuszczalne tj.: 

 Sił dynamicznych i pracy zmęczeniowej 

 Obciążenia z ciężaru konara (przewodnika) i naporu wiatru rozpatrywanego fragmentu 
przewodnika 

                                      

1 Franciszek Krzysik, Nauka o drewnie, Warszawa PWN 1954. 
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c) Istnieje też czynnik (pozytywny) zwiększający naprężenia dopuszczalne, czyli drewno 

reakcyjne, ale – należy przyjąć, że jego ocena ilościowa nie jest możliwa. 
 

4.2. Naprężenia zginające w przekroju A 
a) Dane 

 Średnica = 32 cm (od średnicy 34 odjęto 2 cm na grubość kory) 

 Ramię siły = 1,6 m;  

 Siła w linie = 3 t (w przybliżeniu prostopadła do zginanego przewodnika); 2 
b) Obliczenia 

 Wskaźnik wytrzymałości dla przekroju kołowego  Wz = 3.216x10-3 m3 

 
 
 

  Naprężenia zginające    
 
 

  a po podstawieniu wartości: 30000 N x1,6m / 3.216x10-3 m3 = 14,9 MPa 

5. Wnioski  

 Mimo, że obliczenia są szacunkowe nasuwa się oczywisty wniosek, że istnieje 
poważne zagrożenie złamania w rozpatrywanym przekroju. Naprężenia zginające = 
15 MPa, a dopuszczalne ok. 6 MPa 

 W obliczaniach nie uwzględniono: 

  wpływu ciężaru konara (przewodnika), i związanego z nim naporu 
wiatru, które dodatkowo obniżają wytrzymałość 

                                      

2 Przyjęte na podstawie analizy w dokumencie: Kasztanowiec Benedykt – wzmocnienia mechaniczne – 
asekuracja starych lin stalowych największego konara. 

 

http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-stare-wiazania-stalowe-asekuracja-13-08-18-1.pdf
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-stare-wiazania-stalowe-asekuracja-13-08-18-1.pdf
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 Sił dynamicznych w czasie wiatrów, które mogą znacznie przekraczać 

przyjętą wartość 3 t. 

 Nieznany jest ilościowo, pozytywny wpływ, wynikający z istnienia drewna 
reakcyjnego 

 
                      Z uszanowaniem 
                      mgr inż. brat Paweł Mruk 
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