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1. Wstęp 

Poniższe opracowanie jest próbą utworzenia nowej syntezy tematu na 
podstawie źródeł, którymi są konsultacje i nowe okoliczności. Celem jest 
szukanie odpowiedzi na pytanie: Jakie działania należy wykonać, aby skutecznie 
wzmocnić kasztanowca?  

Działania można podzielić na takie, których efekt będzie szybki i odłożony w 
czasie. Najpilniejsze, jak to będzie wyjaśnione wydaje się odciążenie 
zagrożonego odcinka przewodnika. Natomiast konieczne jest także dążenie do 
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wyhamowania i usunięcia procesu „oszukiwania” konarów, co ma miejsce przez 
istnienie wiązań statycznych. Zadania te wymagają stosowania wszelkich 
bezpiecznych sposobów, jak cięcia i wiązania.  

Spośród cięć najważniejsze wydają się cięcia wycofujące (retrenchment 
prunning), w celu wywołania ugałęzienia bliżej pnia. Ta metoda wydaje się 
główną szansą, ale uzyskanie efektu to przynajmniej kilkanaście lat. 

Poza wspomnianym cięciami, należy zastosować inne, nawet w niewielkim 
stopniu redukcyjne, ale ich znaczenie, jak to wynika z analizy konstrukcji konarów 
może być bardzo małe. 

 W tym opracowaniu przedstawione zostało tylko zagadnienie wiązań. 
W ostatnim punkcie są materiały źródłowe i inne dokumenty na rozważany 

temat. Część treści tam zawartych prawdopodobnie nie jest już aktualna. W 
większości są to dokumenty od dłuższego czasu zamieszczone w zakładce 
kasztanowiec na stronie Opactwa.   

2. Założenia i przesłanki  

2.1. Przełomowe wydarzenie rzucające nowe światło na sprawę 

⎯ Przełomem w spojrzeniu na sprawę wzmocnień, było: 

  Przetrwanie przez kasztanowiec wichur w 2017 r. Obraz zniszczeń w 
sąsiedztwie Takich żywiołów w przeciągu ok. 40 lat mogło być u nas - 
2-3; przetrwanie - potwierdziło też wyniki testu obciążeniowego z 2015 
r 

  Sposób zachowania się wielkiego konara - konar z linami napiętymi 
przez cały rok, wykazywał znaczną elastyczność, ponieważ „kołysał 
się” razem z przewodnikiem. Jest to efekt wysoko umieszczonych 
wiązań. Wtedy nasunęła się myśl, że szczęśliwie zaniechaliśmy 
działań w kierunku montażu podpór, na których konary mogłyby się 
połamać.  

2.2. Proponowana ogólna strategia sposobu wzmocnień mechanicznych 

⎯ Jak wynika z powyższego punktu - drzewo przystosowało się do 
istniejących lin stalowych. Dlatego nasuwa się myśl, aby ten względnie 
korzystny stan chronić i wzmocnić najsłabsze „ogniwa”, a jednocześnie 
etapowo odciążać, głównie przez 
cięcia wycofujące. 

3. Dane geometryczne drzewa  

3.1. Krótki film: Kasztanowiec – konary 
„szkieletowe” - skan 3d 

3.2. Całe drzewo 

⎯ (zrzuty skanu 3d) 

https://photos.google.com/share/AF1QipN30LVYw-jip9zsRvlx7ZfdmkBvpYVjy67uSwI5yVZPbKdNL_o-2Xp3Yv-CErkk4Q?key=RjVYVjllcW5LV0lTdjRxVWozV0N1R2hGTFp5Qkdn
https://photos.google.com/share/AF1QipN30LVYw-jip9zsRvlx7ZfdmkBvpYVjy67uSwI5yVZPbKdNL_o-2Xp3Yv-CErkk4Q?key=RjVYVjllcW5LV0lTdjRxVWozV0N1R2hGTFp5Qkdn
https://drive.google.com/file/d/1q1BtID5hIztCagAI25pkepgmJQ57SvVq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q1BtID5hIztCagAI25pkepgmJQ57SvVq/view?usp=sharing
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a) Widok całego drzewa od strony 

zachodniej 

⎯ Wysokość, szerokość i długość 
– ok. 25 m 

 
b) Widok drzewa – same konary 

„szkieletowe”  

⎯ Bez tych, które nie są 
rozpatrywane w tym 
rozważaniu 

 
 
 
 
 
 

3.3. Konar od północy (największy)  
a) Pomiary odległości od głównego rozwidlenia konara do miejsc wiązań 

⎯ Do wiązania wyższego  

 15 m do miejsca na 
przewodniku 

 14 m do miejsca 
na konarze 

 Dla wiązania niższego 

  Analogicznie 11 
m i 12,5 m 

b) Wartości średnic  

 Punkty - b) do e), są to 
średnice w miejscu 
starych wiązań 
stalowych,  

 Pkt. a) – średnica 
wielkiego konara w 
przy głównym 
rozwidleniu  

 Średnice b) i c) są 
jednakowe mimo 
znacznej różnicy 
wysokości, a to z 
powodu ich 
umiejscowienia na różnych składnikach rozwidlenia konara. 
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c) Całkowita długość wielkiego konara od miejsca głównego rozwidlenia do 

wierzchołka wynosi ok. – 19 m. Zwyczajny sposób wyznaczania miejsc 
montażu wiązań wskazywałby na 1/3 i 2/3 długości konara, licząc od miejsca 
głównego rozwidlenia, czyli w naszym wypadku ok. 6,5 i 13 m, a u nas 
faktycznie jest ok. 11 i 14 m.  
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4. Wzmocnienie górnej części wschodniego konara przewodnika  

4.1. Wzmocnienie przez połączenie z konarami sąsiednimi  

4.1.1. Stan obecny 

 
⎯ Jak widać na obrazach istnieje poważne niebezpieczeństwo złamania w 
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miejscu rozwidlenia, dlatego proponuje się między innymi wzmocnienie 
przez połączenie z sąsiednimi konarami. 

4.1.2. Stan docelowy 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4.1.3. Film: Kasztanowiec - wielokąt - przewodnik od strony wschodniej 
 

4.2. Dodatkowe wiązanie poniżej miejsca rozwidlenia  

4.2.1. Cel i analiza 
a) Cel 

⎯ Odciążenie głównie 
górnej części 
przewodnika 

⎯ Umieszczenie 
wiązań na konarze 
na jednym poziomie, 
aby uniknąć 
momentów gnących 

b) Ocena wytrzymałości 
Kasztanowiec – 
zagrożony 
przewodnik – 

https://drive.google.com/open?id=16LcBoWWPC_8arrZFO9weftGtkEVCZbzi
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-15-08-19-2.pdf
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-15-08-19-2.pdf
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-15-08-19-2.pdf
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obliczenia wytrzymałościowe 

c) Metoda 

⎯ Mocowanie wiązania na średnicy znacznie większej - ok. 45 cm, i na 
wysokości wiązań do konarów od zachodu. To umiejscowienie wiązania 
będzie zgodne z zasadą, aby wiązania wychodzące z tego samego konara 
w różnych kierunkach były umieszczone na takiej samej wysokości.  

⎯ ocena możliwości wykonania takiego zadania  

− W okresie bezlistnym zakładamy wiązania. Wydaje się, że można to 
zrobić na dwa sposoby: 

− a) wybrać tylko luz, licząc, że w czasie ulistnienia się nieco napną i 
to – o ile wiem – tak się robi, ale u nas są wytrenowane liny 
stalowe, które mogą mieć znikomą rozciągliwość, więc w okresie 
letnim może odległość pozostać prawie stała, więc liny dodane 
mogą się nie napiąć i w konsekwencji nie przejmą części 
obciążenia przewodnika. Chociaż  w miejscach oddalonych od 
starych napiętych lin na pewno jest jakieś odkształcanie konara w 
czasie wiatru. 

− b) w okresie bezlistnym, w górnej części konara zastosować 
wyciągarkę i nieco zmniejszyć odległość. Może to dotyczyć 
wyższych miejsc konara, bo niżej w skutek grzyba i dużych średnic 
może to być ryzykowne i nieskuteczne.  

− Rozwiązanie b) wydaje się bardziej przekonujące, z racji większej 
szansy odciążenia przewodnika. 

⎯ Uwagi do metody 

− zakładając, że chcemy odciążyć zagrożony przekrój nowym 
wiązaniem w miejscu pod rozwidleniem, np. o 0,5 tony. 
Sprawdzamy na charakterystyce liny zależność odkształcenia i 
obciążenia, ile należy przyciągnąć konar, żeby to odpowiadało tej 
wartości. Oceniamy, czy to jest możliwe i bezpieczne, zważywszy 
np. na średnice konarów. 

− Możemy jeszcze zbadać naciąg liny stalowej górnej, czyli 
obciążającej zagrożony przekrój przewodnika przy pomocy 
przyrządu. 

d) Rodzaj wiązań 

⎯ Proponuje się wiązania o niskiej rozciągliwości np. GEFA Classic, czy 
Gleistein GeminiS 

⎯ zastosowanie przyrządu do regulacji napięcia lin stalowych, aby z 
określonym zakresie odciążyć górne wiązanie. 

e) Ryzyka związane z działaniem i sposób zapobiegania 

⎯ Wiązanie wymaga  znacznego kąta nachylenia, z powodu układu konarów, 
co może wprowadzać  znaczne siły ściskające w przewodniku, które mogą 
ograniczać przepływ asymilatów. 

f) Sprawy dyskusyjne i do rozeznania 

http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-15-08-19-2.pdf
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-15-08-19-2.pdf
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⎯  Czy nie należy tego wiązania zamocować niżej niż na wysokości wiązań 

konarów od zachodu, aby zmniejszyć kąt nachylenia? 

⎯ Inne sposoby, jako alternatywa do wspomnianego wiązania? 

4.2.2. Wnioski 

⎯ Nie ma jednoznacznego stanowiska, głównie z powodu wprowadzania 
naprężeń ściskających w przewodniku. 

 

5. Wzmocnienie wschodniego konara przewodnika 

5.1. Źródło idei: Kasztanowiec -uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18 

⎯ Bezpośrednio dotyczy punktu 2  

5.2. Stan obecny 

⎯ Widok i opis 
 

 

http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-uwagi-do-wiazan-specjalisty-wg-10-01-18.pdf
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-uwagi-do-wiazan-specjalisty-wg-10-01-18.pdf
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5.3. Stan docelowy  

5.3.1. Cel i analiza 
a) Cel 

⎯ Odciążenie wschodniej części przewodnika 
b) Metoda 

⎯ Mocowanie wiązań dynamicznych w wielokącie 
c) Ryzyka związane z działaniem i sposób zapobiegania 

⎯ Wiązania dynamiczne mogą nie zadziałać wskutek zbyt dużego 
usztywnienia z racji istnienia lin stalowych 

d) Sprawy dyskusyjne i do rozeznania 

⎯ Do wskazania 
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5.3.2. Film: Kasztanowiec - wielokąt - od strony zachodniej 

5.3.3. Wnioski 

⎯ Sprawa wymaga jeszcze rozeznania 

6. Odciążenie i asekuracja starych wiązań stalowych 

6.1. Cel i analiza sposobów 
a) Okoliczności skłaniające do działania i cel 

⎯ Wiązania stalowe mogą być poważnie obciążone, poza tym nie wiadomo, 
jaki jest stan przewiertów, dlatego należałoby je odciążyć i asekurować.  

b) Alternatywne sposoby asekuracji: 

⎯ Wydaje się, że do tego celu najkorzystniejsze są wiązania stalowe ze 
śrubami rzymskimi. Przy pomocy przyrządu do pomiaru napięcia lin, można 
uzyskać określony naciąg, który umożliwi współpracę nowy i starych 
wiązań. 

⎯ Wiązania Gefa, o rozciągliwości ok. 5% nie będą wspierać starych 
wytrenowanych lin, których rozciągliwość może nie przekraczać 1%. 

⎯ Wiązanie ultrastatyczne – wydaje się, że nie spełni funkcji, ponieważ jest 
umożliwi dokładnej regulacji napięcia lin, w celu odciążenia starych i jest 
przeznaczone do montażu na zasadzie wybrania luzu, a nie utrzymywania 
stałego napięcia. Są opinie, że w takiej sytuacji może ulegać zjawisku 
„pełzania”; np. artykuł 

https://drive.google.com/file/d/1u-5PukPa6JUudp3Yhp9gVYruXPAjCdtA/view?usp=sharing
https://raksa.com.pl/webpage/co-to-jest-dyneema-spectra-i-kevlar.html
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c) Wnioski 

⎯ Wydaje się, że funkcję asekuracji stalowych wiązań może spełnić wiązanie 
stalowe ze śrubą rzymską 

6.2. Propozycja optymalnej metody  

6.3. Analiza poszczególnych miejsc mocowania 

6.3.1. Największy konar – wiązanie wyższe 
a) Opis i widoki poglądowe 

⎯ Jedno wiązanie – powyżej starego 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Sprawy do rozeznania 

 Korzystniejsze wydaje się mocowanie poniżej starego wiązanie, ale 
układ konarów na to nie pozwala (lina będzie ocierać się o konar) 

 
 

 

Szczegół A 

http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-stare-wiazania-stalowe-asekuracja-13-08-18-2.pdf
http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-stare-wiazania-stalowe-asekuracja-13-08-18-2.pdf
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6.3.2. Wielki konar – wiązanie niższe 

a) Opis i widoki poglądowe 

⎯ Jedna lina, poniżej starej, ponieważ powyżej występuje niekorzystny, o 
wątpliwej wytrzymałości układ konara. Istnieje niebezpieczeństwo złamania 
w miejscu przewiertu 

 
 

 
 
 
 
 

                                      

Szczegół                                 
B 

 
 
 
 
 

 
b) Sprawy do rozeznania 

⎯ Do wskazania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.3. Największy konar – wiązanie wyższe – na przewodniku 
a) Opis i widoki poglądowe 
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⎯ Jedno wiązanie – powyżej starego 

b) Sprawy do rozeznania  

 Korzystniejsze wydaje się mocowanie poniżej starego wiązanie, ale 
układ konarów na to nie pozwala (lina będzie ocierać się o konar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                         
Szczegół C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Dodatkowe wiązania odciążające przewodnik 

7.1. Cel i analiza środków 
a) Okoliczności skłaniające do działania i cel 

⎯ Przewodnik zwłaszcza w górnej części jest zagrożony przeciążeniem 
zwłaszcza przez największy konar od północy, dlatego należy szukać 
możliwości jego odciążenia  

b) Sposób 

⎯ Źródło idei  - w punkcie  4 

⎯ Wydaje się, że do tego celu można spróbować wykorzystać wiązania np. 
GEFA Classic, Gleistein GeminiS 

http://www.benedyktyni.net/content/kasztanowiec-uwagi-do-wiazan-specjalisty-wg-10-01-18.pdf
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c) Ryzyka związane z działaniem i sposób zapobiegania 

⎯ Niebezpieczeństwo przy zastosowaniu wyciągarki, wskutek dużych średnic 
konarów; dane o średnicach są w pkt 3.3.c) 

7.2. Wnioski 

⎯ Metoda wymaga jeszcze rozeznania 
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8. Wzmocnienia rozwidleń „V” 
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9. Materiały źródłowe i inne opracowania na rozważany temat 

9.1. Kasztanowiec – zagrożony przewodnik – obliczenia wytrzymałościowe 

9.2. Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18 

9.3. Kasztanowiec - stare wiązania stalowe - asekuracja - 13-08-18 

9.4. Materiały na stronie Opactwa, w zakładce Kasztanowiec – Informacje 
szczegółowe 

 

 

10. Podsumowanie 

a) Najbardziej zagrożonym „ogniwem” drzewa wydaje się być odcinek 
przewodnika, do którego mocowane jest górne wiązanie wielkiego konara. Siła 
działa tam na dłuższym ramieniu, a przekrój jest niewielki, dlatego należy 
dążyć do jego odciążenia, przez: 

⎯ Połączenie zagrożonego konara z sąsiednimi konarami wiązaniami 
dynamicznymi w zamkniętym wielokącie może pomóc.  

⎯ Nie ma jasności, co do drugiego sposobu, czyli mocowania dodatkowego 
wiązania poniżej miejsca zagrożonego. 

⎯  Pomocne może być zastosowanie dwóch dodatkowych wiązań niżej. 
b) Asekuracja starych wiązań stalowych przy pomocy także stalowych ze 

śrubami rzymskimi, albo lepiej wiązań z tworzywa (półstatycznych). 
c) Potrzeba wzmocnienia miejsc rozwiedleń V nie budzi wątpliwości. 

 
 

Bardzo dziękuję za pomoc i proszę  o uwagi 
brat Paweł Mruk 
zakrystian@benedyktyni.net 

 
 
 
 

 

http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-11-01-19.pdf
http://www.benedyktyni.net/sites/default/files/redaktor/kasztanowiec-benedykt-zagrozony-odcinek-przewodnika-wytrzymalosc-na-zginanie-11-01-19.pdf
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