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Dla Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie

Uzasadnienie wykonania redukcji wierzchołkowej strefy konara
w związku z projektem wymiany części wiązań na dębie szypułkowym BOLKO w
Hniszowie.
Dąb BOLKO jest najdoskonalszym pod względem budowy i najzdrowszym dębem
szypułkowym w Polsce i należy do najdorodniejszych okazów tego gatunku w
Europie. Dlatego też wszelkie prace zmierzające do zmiany konstrukcji korony
muszą być szczegółowo uzgadniane zarówno z właścicielem czyli Gminą RudaHuta jak też z chełmską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Lublinie.
Wiązania, które będą wymieniane łączą zachodni przewodnik z resztą drzewa.
Kończy się okres zalecanego przez firmę stosowania wiązań Cobra wynoszący
obecnie 10-12 lat. W czasie gdy wiązania były montowane, w 2010 r. firma
dystrybuująca te wiązania zalecała 8-letni okres używania.
W związku z wymianą dwóch wiązań Cobra 4t zamontowanych w 2010 r na nowe
wiązania Cobra 4t zachodzi konieczność redukcji części wierzchołkowej tego
konara.
Konar, którego wiązanie będzie wymieniane znajduje się po zachodniej części
drzewa i z racji swojej lokalizacji jedynym znaczącym obciążeniem dynamicznym
mogącym uszkodzić konar jest obciążenie powodowane przez wiatr wiejący z
kierunku północnego.
Obciążenia statyczne nie będą tutaj rozważane bo stąd, że konar nadal znajduje się
na drzewie, należy przyjąć, że współczynnik bezpieczeństwa dla niego na pewno
jest większy niż 1. Drzewo poprzez odpowiednią budowę ścian komórkowych
włókien drzewnych oraz wzór przyrostu wtórnego samo rekompensuje coroczny
wzrost masy i problemem dla wytrzymałości mechanicznej konara są jedynie
obciążenia dynamiczne.
W okresie kiedy wiązania te były zakładane zabezpieczany konar miał inną
konfigurację punktów szczególnych niż obecnie. Zarówno środek masy konara jak i
środek naporu wiatru znajdowały się poniżej miejsca zamocowania obu wiązań.
Taki sposób montażu wiązań powodował, że siły działające w linach, będące
reakcją na parcie wiatru były stosunkowo nieduże a drgania wywoływane
podmuchami, silniej tłumione.
Od tego czasu, przez ostatnie 8 lat, nastąpił rozwój gałęzi w części wierzchołkowej
i obwodowej konara co spowodowało, że środek naporu wiatru wiejącego z

kierunku północnego (środek ciężkości obrysu całego konara) znalazł się ponad
miejscem zamocowania wiązań względem osi podłużnej konara.

Miejsce gdzie ulokowane są obecnie wiązania jest jedynym możliwym miejscem
gdzie można takie wiązania zainstalować na tym konarze bez obawy o
ześlizgiwanie się ich.
W związku z tym ich wymiana wymaga, w miarę możliwości, powrotu do stanu w
jakim był konar w momencie pierwszej instalacji wiązań.
Redukcja części wierzchołkowej konara spowoduje także zmniejszenie momentów
gnących i skręcających działających na podstawę konara a należy pamiętać , że

konar ten wyrasta pod ostrym kątem z pnia, w którym jest duży wewnętrzny ubytek.
Każde zatem zmniejszenie obciążenia ścian pnia jest pozytywnym działaniem.
Analiza - środki naporu wiatru - stan istniejący i po redukcji.

Legenda:

Obrys konara ze środkiem
ciężko ści obrysu- stan istniej ący
Istniej ący uk ład wi ąza ń
dynamicznych Cobra 4T

Obrys konara ze środkiem
ciężkości - stan projektowany po
redukcji częś ci wierzchoł kowej

Wykonano analizę obciążenia dynamicznego konara przy założeniu, że wiatr
o sile 9 Bf wieje z kierunku północnego.

Składniki obciążenia konara wiatrem zgodnie z oznaczeniami na rysunku;
1. Stan obecny
Siły naporu wiatru działające w środkach ciężkości stref obrysu V(10) i V(20)
F1 = 914,8 N
F3 = 1081,7 N
Obciążenie momentem gnącym podstawy konara wynosi:
Mg = F1*b1 + F3*b3 = 18,4 kNm
Obciążenie momentem skręcającym podstawy konara wynosi:
Ms = F1*a1 + F3*a3 = 7 kNm
2. Stan po redukcji wierzchołkowej części konara
Siły naporu wiatru działające w środkach ciężkości stref obrysu V(10) i V(20)
F1 = 914,8 N
F2 = 829,8 N
Obciążenie momentem gnącym podstawy konara wynosi:
Mg = F1*b1 + F2*b2 = 14,9 kNm
Obciążenie momentem skręcającym podstawy konara wynosi:
Ms = F1*a1 + F2*a2 = 6,4 kNm
Podsumowanie:
Wielkość redukcji korony konara jest szacowana na ok. 10%.
Obciążenie momentem gnącym zmniejsza się o 3,5 kNm co jest 19% stanu
istniejącego.
Obciążenie momentem skręcającym zmniejsza się o 0,6 kNm co jest 8,5 % stanu
istniejącego. Zmniejszenie Ms jest osiągane głównie przez redukcję siły naporu
działającej na wierzchołki a nie przez zmniejszenie asymetrii obrysu całego konara.
Na skutek redukcji części wierzchołkowej zmniejszy się też poziom obciążeń stałych
pochodzących od masy części konara ale jest on trudny do oszacowania bo jest
stały w przedziałach czasu ale zmienny w ciągu całego okresu wegetacyjnego.
Spekulacje na temat działających w podstawie pnia naprężeń są nieuzasadnione
ponieważ nie znane są własności materiału, teoria sprężystości nie może mieć
zastosowania wobec jej ograniczeń, nieznany jest rzeczywisty kształt podstawy
konara oraz nie znany jest rzeczywisty, istniejący stan naprężeń w podstawie
konara przez co nie można oszacować o ile jeszcze mogą wzrosnąć naprężenia w
bezpieczny sposób.
Na podstawie powyższych obliczeń oraz ograniczeń montażowych wiązań
dynamicznych proponuje się wykonanie redukcji zgodnie z proponowanym
zakresem.
Powyższe uzasadnienie redukcji wierzchołkowej części konara proszę przedstawić
konserwatorowi zabytków do rozpatrzenia.

