
SYSTEMY ZABEZPIECZANIA 

KORON DRZEW



Drzewa są najwyższymi z istot żywych, jakie istnieją na ziemi, a ich budowa powoduje, że są szczególnie narażone na oddziaływanie 
silnych wiatrów, których to ze względu na zmiany klimatyczne mamy w naszej części geograficznej coraz więcej. Jako że nie ma stu 
procentowych metod ochrony drzewa przed największymi ze zjawisk atmosferycznych oraz ze względu na swą masę, to na terenach 
urbanistycznych stanowią zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Niemniej jednak są dla ludzi bardzo ważną częścią ekosystemu 
dającą tlen, cień, mikroklimat, wpływając również na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. 

Ze względu na specyficzne, nienaturalne, miejskie środowisko w jakim drzewo żyje, narażone jest na większe uszczerbki swej wytrzymałości 
oraz kondycji. Gałęzie są częścią mocno narażoną na przypadki złamań i opadu, przy czym są wysoko ponad ludzkimi głowami i ciężko 
dostrzec ewentualne uszkodzenia czy choroby. Natomiast nadmierne i nieodpowiednie przycinanie, nierzadko całkowite ogławianie 
korony drzewa może doprowadzić do jego szybkiego obumarcia lub zmiany jego statyki doprowadzając do przewrócenia przy silnych 
porywach wiatru. Należałoby przy tym nadmienić, że najwartościowsze dla człowieka są w pełni rozwinięte i duże drzewa, dlatego 
też zachowanie ich jak najdłużej i w jak najlepszym stanie leży naszym wspólnym interesie i naszą powinnością dla przyszłych pokoleń.

By zminimalizować ryzyko złamania i upadku gałęzi już od wielu lat stosuje się różne metody ich wiązania, a z racji tego, że niewiele 
jeszcze o drzewach wiedziano, nie brano pod uwagę ich biologii. Stosowanie różnego rodzaju metalowych obejm, płaskowników linek 
czy śrub powodowało rany, które to z kolei były źródłem chorób i osłabiania się drzewa czy gałęzi. Te inwazyjne metody wiązań z 
czasem uwidoczniały ich wady i zaczęto szukać metod bezinwazyjnych i tak na przełomie lat 80/90 w Niemczech zaczęto testować 
różnego rodzaju zabezpieczenia z materiałów tekstylnych. W wyniku tego oraz postępu w nauce i wiedzy na temat biologii drzew 
zaczęto wdrażać nowe metody zabezpieczania koron.

Wprowadzenie



Cel stosowania zabezpieczeń

Systemy zabezpieczeń koron drzew mają za zadanie zapobiec 
złamaniu części korony oraz dodatkowo zabezpieczyć ruch uliczny 
przed skutkami ewentualnego opadu większej części drzewa. 
Są też alternatywą dla drastycznych cięć oraz profilaktycznego 
wycinania całego drzewa pozostawiając możliwie jak największą 
koronę, która jest producentem tlenu dla ludzi, źródłem energii  i 
witalności dla drzewa oraz daje cień w upalne dni.  

W większości krajów Europy gdzie normy prawne jasno określają 
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez 
drzewo, właściciel takiegoż stosując odpowiednie metody kontroli, 
pielęgnacji oraz zabezpieczenia jest w stanie znacznie ograniczyć 
ryzyko ewentualnych szkód. 

Instalacja i uwarunkowania

Jest wiele czynników wpływających na stabilność systemu, dlatego 
też nie zaleca się ich planowania i montażu przez osoby bez 
doświadczenia arborystycznego czy dendrologicznego. Wiedza 
na ten temat jest dostępna poprzez szkolenia, fachowe publikacje 
i najlepiej, kiedy powiązana jest z praktyką i doświadczeniem. 
Montaż zabezpieczeń odbywa się na znacznej wysokości, dlatego 
też powinien być wykonywany przez osoby do tego odpowiednio 
przeszkolone. Materiały stosowane do tego celu powinny być 
sprawdzone i spełniające pewne już na rynku obowiązujące 
standardy wytrzymałości i trwałości, powinny również posiadać 
odpowiednią specyfikację najlepiej potwierdzoną badaniami  
określającymi te warunki. 

Wiązania są dla drzewa nienaturalnym czynnikiem, można by rzec 
ciałem obcym, dlatego też wraz ze wzrostem oraz podczas pracy 
na wietrze zmieniają się ich napięcia. Z tego względu, wymaga 
się okresowej kontroli wiązań i jeśli zachodzi potrzeba, to korekty 
lub wymiany. Przed instalacją należy również sprawdzić lokalne 
przepisy i zalecenia.

Metody zabezpieczeń bezinwazyjnych:

• Wiązania pętlowe (opaskowe), gdzie elementem opasającym 
konar jest specjalna pętla, do której mocowana jest lina 
stalowa lub tekstylna stanowiące cięgno systemu. 

• Wiązania z lin rurowych. Tu lina z włókien z tworzywa 
sztucznego bezpośrednio opasa konar będąc jednocześnie 
cięgnem systemu.

• Wiązania taśmowe, gdzie pas z włókien z tworzywa 
sztucznego opasa drzewo, jest wiązany specjalną klamrą i 
jest jednocześnie cięgnem systemu. 

Funkcje, warunki,  rodzaje

Wiązanie inwazyjne, przelotowe oraz skutki jego zastosowania.

Źródło: Günter Sinn 
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Zasadnicze funkcje systemów zabezpieczania koron 
drzew:

• Zabezpieczenie przed nadmiernymi przeciążeniami oraz ich 
skutkami w postaci złamań. Tu najczęściej stosuje się wiązania 
dynamiczne. (rys.1, 2)

• Zabezpieczenie już uszkodzonej części drzewa tak by nie 
doszło do powiększania się uszkodzenia oraz by powstała 
rana miała lepsze warunki zabliźniania się. (rys.1, 2) W takim 
przypadku zaleca się stosowanie systemów statycznych. 

• Zabezpieczenie przeciwopadowe. W przypadku gdy konar 
ulegnie złamaniu, zapobiega jego gwałtownemu opadowi na 
ziemię. (rys.3)

Rodzaje połączeń:

• Połączenie proste (pojedyncze) (rys.6). Połączenie 
pomiędzy dwoma konarami czy przewodnikami (lub między 
nimi), niezapobiegające jednakże działaniom sił z boku i 
przeciwnym do wiązania. (rys. 4 i 5)  

• Połączenie trójkątne. Jedno lub wielokrotne w zależności od 
ilości przewodników, lub konarów gdzie występuje więcej 
wektorów oddziaływania na wiązany punkt. (rys. 7,8,9) Jest to 
najczęściej zalecany rodzaj wiązania.

• Połączenie pierścieniowe. Stosowane w przypadku gdy 
wymaga się zaabsorbowania jedynie bocznie działających 
sił (rys. 11).

• Połączenie centralne (w gwiazdę), gdzie absorbowane są 
siły działające od środka układu. Połączenie takie może być 
stosowane łącznie z połączeniem pierścieniowym (rys. 10).

Zabezpieczenia już uszkodzonej części drzewa lub zabezpieczenia 
przeciw uszkodzeniu instaluje się na wysokości 2/3 długości 
przewodnika, lub gałęzi, mierząc od zabezpieczanego 
miejsca, (rys. 1 i 2) w pozycji poziomej, często z lekkim ukosem. 
Odpowiada to mniej więcej środkowi ciężkości tej zabezpieczanej 
części drzewa.  Jeśli to konieczne na 1/4 wysokości instaluje się 
dodatkowe wiązanie pomocnicze. 

Zabezpieczenie przeciwopadowe instaluje możliwie jak 
najbardziej pionowo  (rys. 3)

Funkcje i rodzaje wiązań

RYS. 3

RYS. 1

RYS. 2

RYS. 4 RYS. 5

Uwaga: Pasy i liny są w stanie absorbować jedynie siły 
rozciągające. W przypadku działania przeciwnego wektora siły, 
liny i pasy są nieskuteczne.
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Metody wiązań:
• Statyczne, systemy takie instalowane są bez luzu (zwisu).
• Dynamiczne, systemy powinny być instalowane bez 

naprężenia, czyli z nieznacznym zwisem. 

Na jakie, istotne dla bezpieczeństwa  systemu 
właściwości należy zwracać uwagę:

• Możliwe maksymalne stałe obciążenie systemu.
• Maksymalny czas użytkowania systemu.
• Utrata wytrzymałości systemu w czasie jego użytkowania. 
• Właściwości wykorzystywanego w systemie materiału 

i każdego z jego elementów. Tu ważna dla przykładu 
jest charakterystyka sztywności (wiązania statyczne) lub 
elastyczności (wiązania dynamiczne) wykorzystywanego 
materiału.

• Testy i dokumentacja potwierdzająca właściwości systemów, 
najlepiej gdyby były one przeprowadzone przez niezależne 
instytuty.

Najczęściej wykorzystywane tworzywa w systemach 
wiązań bezinwazyjnych.

Poliester (en. Polyester) a dokładniej włókna Polieterosulfonu (en. 
Polysulfones - PES).

Ważną cechą tego materiału jest jego odporność na światło 
i warunki atmosferyczne, głównie woda. Włókna te są lekkie, 
wytrzymałe na rozciąganie, elastyczne. Posiadają bardzo dobrą 
odporność na ścieranie oraz są stabilne wymiarowo. Materiał ten 
jest odporny na zjawisko pełzania, dlatego też znakomicie nadaje 
się do stałego obciążenia. Jest odporny na gnicie, ale nie stabilny 
w kontakcie z różnymi kwasami.

Polipropylen (en. Polypropylene - PP).

Jest najlżejszym z tworzyw sztucznych, ma dobre właściwości 

mechaniczne oraz jest stabilny wymiarowo, wytrzymały, odporny 
na ścieranie, częste wyginanie oraz posiada dobrą odporność na 
odkształcenia.  Materiał ten jest odporny na ciepło oraz wpływ 
warunków atmosferycznych, a zjawisko pełzania wynosi w 
granicach 3-5.  Polipropylen nie najlepiej radzi sobie z promieniami 
UV, dlatego też w produkcji dodaje się grafit, by zniwelować 
zjawisko starzenia się. Tworzywo to staje się bardziej kruche w 
temperaturze poniżej 0°C.

Poliamidy (en. Polyamide  - PA)

Posiada dużą odporność na zużycie, wysoką wytrzymałość i 
sztywność oraz bardzo dobrą odporność chemiczną. Wydłużenie 
przy zerwaniu jest wysokie i wynosi do 27%, stąd też znakomicie 
nadają się do wiązań dynamicznych. Mniej korzystną cechą tego 
materiału jest to, iż potrafi wchłaniać do 4,5% wody np. podczas 
opadów, przez co w tym momencie staje się cięższy, a jego 
wytrzymałość nieco maleje.

Polietylen (en. polyethylene PE)

Polietylen jest lekki, posiada małe wydłużenie przy zerwaniu (3-
4%) wysoką wytrzymałość na zrywanie oraz odporność na kwasy. 
Prawie nie wchłania wody i jest odporny na wszelkie rozpuszczalniki 
oraz benzynę. Materiał ten jest często wykorzystywany do produkcji 
lin wspinaczkowych. Spotykany jest często pod marką Dyneema  
i jako bardzo wytrzymały materiał również wykorzystywany w 
systemach wiązań koron drzew.

RYS. 6

RYS. 7

RYS. 10

RYS. 11

RYS. 9

RYS. 8

Uwaga: Producenci w celu identyfikacji liny lub pasa podają 
określoną wartość wytrzymałości, przeważnie w tonach [t]. Są 
to nazwy handlowe produktu, a nie dokładny jej opis, dlatego 
też należy zawsze sprawdzać szczegółową specyfikację 
produktu.

Źródło: Günter Sinn , Baumkronensicherungen, 2009
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Rodzaje wiązań - linowe

Wiązania pętlowe (opaskowe)

Głównym celem wykorzystywanej opaski jest ochrona Kambium 
(miazgi twórczej) czy kory oraz samego cięgna przed wzajemnym, 
niekorzystnym oddziaływaniem. Szerokość opaski zwiększa 
powierzchnię nacisku i rozkłada działające siły.  Dobrze jest, 
gdy opaska posiada dodatkowy wąż ochronny niwelujący 
tarcie występujące pomiędzy nią a drzewem. Najczęściej 
wykorzystywanym cięgnem jest lina rurowa, ale można w takim 
przypadku zastosować linę stalową. W przypadku krótkich 
odległości pomiędzy wiązaniami stosuje się też szeklę metalową 
lub Dyneema. 

Wiązania z lin rurowych

Lina rurowa jest zaprojektowana tak, by pusta przestrzeń wewnątrz 
umożliwiała zaplot wiązania. Metoda ta wykorzystuje siły tarcia 
oraz siły rozciągające które to, im mocniej działają, tym bardziej 
zaciskają wiązanie.  Jako że w tym przypadku lina oplata gałąź 
wokół, należy użyć węża ochronnego by chronić samą linę 
przed przetarciem. Specjalnie zaprojektowane węże ochronne 
dodatkowo chronią kambium przed działającą siłą. Dostępne są na 
rynku liny rurowe z różnych materiałów, a każdy z nich posiada 
inną charakterystykę. Dla wygody zaplatania można użyć do tego 
celu opracowanego szydła. 
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Szydła firmy GEFA

Węże ochronne GEFAProtect® 

oraz lina rurowa.

Lina rurowa oraz

wąż ochronny GEFAProtect®

Pętle firmy GEFA 

20t

14t

8t

4t

2t

Pętla (opaska) oraz lina rurowa

Znaczniki roku montażu w formie węża tekstylnego firmy GEFA.



Zastosowana szekla Dyneema oraz pętle.

Szekla metalowa jako możliwość łączenia pętli pasowych na 
krótkich odcinkach wiązania. 

Lina rurowa w praktyce oraz wąż ochronny GEFAProtect®

Zestaw montażowy >>>

Szekla 4t z materiału Dyneema, pozwala na łączenie wiązań z 
samych tylko pętli, na krótkich odcinkach.

Wąż ochronny GEFAProtect® dla systemów 2t-4t, 7t-8t, 10t.

Pętla pasowa w użyciu z liną o przekroju rurowym dyneema.

W zalecanym, maksymalnie 8 letnim cyklu wymiany wiązań stosuje 
się znaczniki roku montażu. Każdy rok ma z góry przypisany kolor, 
a ich kolejność pozostaje bez zmian i powtarza się co 8 lat. 

Elementy systemu
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Różne pasy i klamry systemów wiązań taśmowych.

Pas oraz wąż tekstylny zastosowane w praktyce jako przykład 
wiązania taśmowego.

Rodzaje wiązań - taśmowe

Wiązania z pasów taśmowych

Wiązania z wykorzystaniem pasa tekstylnego pojawiły się na rynku 
na przełomie lat 80-90 i były alternatywą dla wiązań inwazyjnych, 
czyli różnych kombinacji stalowych lin, prętów i innych elementów 
z metalu.  Późniejsze wiązania z lin rurowych są rozwinięciem 
tej metody. W tym systemie pas zaplata się za pomocą stalowej 
sprzączki (klamry) po obu stronach wiązania.  
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Pas taśmowy do wiązań GEFA Classic 7t 

Pas do wiązań dynamicznych GEFA 4t 

Tekstylne węże ochronne, z możliwością 

dopasowania do szerokości użytego pasa. 



Zestaw: Pas, klamry, wąż tekstylny oraz marker roku montażu dla 
wiązań GEFA Classic 2t.

Podwójne oklamrowanie w systemie GEFA 10t Klamry systemów 7-10t firmy GEFA

Zestaw: Pas, klamry, wąż tekstylny oraz marker roku montażu dla 
wiązań GEFA Classic 4t.

Elementy systemu

9



Wybrane wytyczne i zalecenia

Nr.

średnica konaru / przewodnika minimalna wytrzymałość systemu

mierzona w czasie montażu przy 
podstawie

dla określonego czasu działania, 
przy montażu na 2/3 odległości od 

zabezpieczanego konaru/przewodnika

1 do 40 cm 2,0 t

2 od 40 do 60 cm 4,0 t

3 od 60 do 80 cm 8,0 t

4 ponad 80 cm - środki specjalne, decyzja na postawie uwarunkowań lokalnych

Uwagi dotyczące sił zrywających dla systemów ochrony koron drzew. 
Dynamiczne systemy zabezpieczenia koron

Siły działające na układ zabezpieczający koronę, w przypadku dynamicznych systemów ochrony, ze względu na ich skomplikowany 
i trudny do policzenia charakter, są 
podane w tabeli na podstawie  wielu 
lat, praktycznego doświadczenia. 
Kołyszące się części koron powinny 
być wyhamowywane stopniowo i na 
większej odległości.

Liny i pasy z tworzyw sztucznych 
przy zwiększonej sile zrywającej 
zachowują się mniej elastycznie, 
dlatego też, dla tego typu 
wiązań zaleca się stosowanie, 
wytrzymałościowo najmniejszego 
możliwego systemu. 

Dynamiczne systemy ochrony powinny wytrzymać szczytowe, największe przeciążenia (bez ciągłego obciążenia) potencjalnie 
narażonych części korony, które to do tego momentu powinny same je znosić. W pojedynczych przypadkach można zdecydować, czy 
trzeba zastosować materiały o podwyższonej wytrzymałości oraz inne czynności ja np. redukcja korony. W przypadku kiedy można 
spodziewać się dodatkowych obciążeń np. w miejscach szczególnie narażonych na działanie wiatru, śniegu czy lodu, należy rozważyć 
zastosowanie systemów o zwiększonej wytrzymałości. Dla systemów wielowiązaniowych np. połączeń w trójkąt obowiązuje minimalna 
wytrzymałość jak dla wiązań pojedynczych.

Statyczne systemy podtrzymujące oraz przeciwopadowe.

Dla systemów wiązań, które usztywniają 
część drzewa lub też są poddane 
długotrwałemu obciążeniu, liczy się 
podwójną wartość oraz stosuje się mało 
rozciągliwe cięgna.

źródło: ZTV Baumpflege“ wydanie 2017
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Nr. średnica konaru / przewodnika minimalna wytrzymałość systemu

1 do 30 cm 2,0 t

2 od 30 do 40 cm 4,0 t

3 od 40 do 60 cm 8,0 t

4 od 60 do 80 cm 16,0 t

5 ponad 80 cm - środki specjalne, decyzja na postawie uwarunkowań lokalnych



Uwagi dotyczące podstaw umów oraz wymagań związanych z 
systemami zabezpieczania koron drzew.  
Dla rynków niemieckojęzycznych sprawa konstruowania umów dla zleceń na systemy wiązań została znacznie uproszczona dzięki 
publikacji ZTV oraz innych publikacji towarzystwa FLL, które to umożliwiają odniesienie się do nich, lub do konkretnych punktów w nich 
zawartych. 

Najważniejszymi jednak kwestiami, na które należy zwrócić uwagę, przy projektowaniu własnych umów są:
• System powinien funkcjonować przynajmniej 8 lat.
• Producent systemu powinien wykazać: obciążenia zrywające, wydłużenie systemu, utraty wytrzymałości, przydatność do przyjęcia 

stałego obciążenia.
• Montaż poniżej 2/3 wysokości zabezpieczanego miejsca wymaga systemów o większej wytrzymałości.
• Ciągłe obciążenia systemów statycznych wymagają większych wytrzymałości systemu.

W zależności od wymaganego bezpieczeństwa np. w ruchu drogowym i od wieku drzewa jest zalecane przynajmniej raz lub co dwa lata 
przeprowadzenie kontroli. Przy tym należy zwracać uwagę na:
• stan materiału,
• luz,
• zmiana wysokości instalacji np. poprzez przyrost drzewa,
• wrastanie,
• zwężanie,
• sprawdzenie splotów, klamer i innych elementów wiązań,
• rezerwa przyrostowa systemy,
• ewentualne punkty styku innych części drzewa z systemem,

Systemy zabezpieczeń koron stanowią zapobiegawczy środek dla unikania uszkodzeń spowodowanych przez 
podatne na nie części drzew. Projekt powinien uwzględniać spory margines bezpieczeństwa ze względu na 

liczne, trudne do przewidzenia sytuacje. Mimo wszelkich starań i przestrzegania norm i zaleceń, systemy 
wiązań mają swoje ograniczenia wytrzymałościowe i nigdy nie gwarantują całkowitej pewności 

i bezpieczeństwa.
na podstawie: ZTV Baumpflege“, oraz  Günter Sinn, „Baumkronensicherungen“
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GEFA Produkte Fabritz GmbH 

Projektowanie, produkcja i oznaczenia.

Do produkcji lin można wykorzystać szereg na rynku dostępnych 
materiałów. W zależności od przeznaczenia ważny jest wybór 
odpowiedniej przędzy jako bazy do tworzenia końcowego 
produktu. W firmie GEFA Produkte Fabritz GmbH zdecydowaliśmy 
się na użycie włókien syntetycznych, które w toku i na bazie 
naszych doświadczeń miały znakomite właściwości. W dalszym 
procesie tworzenia, właściwości użytych materiałów zostały 
zoptymalizowane za pomocą stworzonych na te potrzeby technik 
produkcyjnych i technologicznych, tak by uzyskać, jak najlepszy 
produkt spełniający wysokie standardy w specjalizacji, jaką jest 
zabezpieczanie koron drzew.

Dla systemów dynamicznych zastosowaliśmy znakomicie się 
do tego nadający Poliamid (en. Polyamide - PA) i tak by można 
było rozpoznać go pośród innych materiałów, został oznaczony 
niebieskim włóknem pośród serii lin oraz nadrukowanym paskiem 
wzdłuż taśmy (pasa) na środku jej szerokości. Dla systemów 
statycznych (w nazewnictwie firmy GEFA klasycznych - Classic) 
zastosowano Poliester (en. Polyester) a dokładniej włókna 
Polieterosulfonu (en. Polysulfones - PES) i oznaczono włóknem 
zielonym dla identyfikacji lin. Dla pasów prze do wiązań 
statycznych nie zastosowano nadruku paska, co odróżnia go od 
pasa systemu dynamicznego. Na pasach obu typów zastosowano 
nadruk paska w poprzek taśmy co 1 m dla łatwiejszego odmierzenia 
pożądanego odcinka. 

Innowacje dla większego bezpieczeństwa i komfortu

Włókno (marker) przeciążenia (niem. Bruchkennfaden) to 
zaprojektowany element lin i pasów firmy GEFA, zrywający się 
w okolicach 80% wytrzymałości liny lub taśmy (pasa). Marker 
ten pozwala wizualnie stwierdzić, kiedy to obciążenie systemu 
dochodzi do granic jego możliwości. 

pasa systemu dynamicznego. Na pasach obu typów zastosowano 
nadruk paska w poprzek taśmy co 1 m dla łatwiejszego odmierzenia 

zielonym dla identyfikacji lin. Dla pasów prze do wiązań 
statycznych nie zastosowano nadruku paska, co odróżnia go od 
pasa systemu dynamicznego. Na pasach obu typów zastosowano 
nadruk paska w poprzek taśmy co 1 m dla łatwiejszego odmierzenia 
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Białe włókno jako marker przeciążenia, niebieskie oznaczające linę 

systemu dynamicznego oraz zielone dla lin systemu klasycznego (Classic). 

Czarne włókno w taśmach pełni rolę markera przeciążenia.



Uwaga: Systemy wiązań z lin rurowych firmy GEFA Produkte 
Fabritz GmbH zostały zaprojektowane tak, by nie było potrzeby 
wykorzystywania dodatkowych materiałów zewnętrznych, 
jak np. amortyzatory, czy wkładki poszerzające linę w 
miejscu napierania ich na powierzchnię drzewa. Brak takich 
akcesoriów jest niewątpliwą zaletą tych systemów. Ze względu 
na to, że istnieje wiele szkół (teorii i metod) dotyczących wiązań 
koron drzew, to firma GEFA ostrzega przed stosowaniem 
niesprawdzonych elementów dodatkowych, które mogą 
spowodować osłabienie systemu.

Tabela zawiera ogólne znane właściwości materiałów wykorzystywanych przez Firmę GEFA do produkcji cięgien systemów 
zabezpieczania koron drzew. 

Poliester (en. Polyester) a dokładniej włókna 

Polieterosulfonu (en. Polysulfones - PES) to materiał 

wykorzystywany do produkcji lin klasycznych.

Poliamidy (en. Polyamide  - PA) to materiał 
wykorzystywany do produkcji lin dynamicznych. 

Polietylen (en. polyethylene PE), a dokładniej jego 
odmiana Dyneema. 

ciężar właściwy
1,38 kg/dm3

utrata wytrzymałości ze względu na
wchłoniętą wodę

0%

wchłanianie wody
0,5-2%

odporność na światło
bardzo dobra

odporność na kwasy
bardzo dobra

ciężar właściwy
1,14 kg/dm3

utrata wytrzymałości ze względu na
wchłoniętą wodę

5-10%

wchłanianie wody
1-7%

odporność na światło
dobra

odporność na kwasy
bardzo dobra

ciężar właściwy
0,96 kg/dm3

utrata wytrzymałości ze względu na
wchłoniętą wodę

0%

wchłanianie wody
0,5-2%

odporność na światło
dobra

odporność na kwasy
dobra

Produkty i informacje

GEFA - Liny 2.0

Z uwagi na rosnące potrzeby oraz wzrost znaczenia wytycznych 
„ZTV Baumpflege„ firma GEFA Produkte Fabritz GmbH 
zdecydowała się przeprojektować serię lin rurowych tak, by 
jeszcze lepiej spełniały oczekiwania rynku i klientów. Wynikiem 
tego w 2015 zaprezentowaliśmy nową linię produktów pod nazwą 
„Hohlseile 2.0“. Dostosowaliśmy również serię lin tak, by pośród 
nich znalazły się te formaty, które opisane są w wytycznych „ZTV 
Baumpflege„, a więc cięgna (liny i pasy) 2t, 4t, 8t, po to, by uzyskać 
pełną zgodność z nimi. Poza tym, z racji już niemal 30-letniej 
obecności na rynku, oraz długoletniej i spełniającej oczekiwania 
naszych klientów oferty cięgien 7t, 10t, jak również Dyneema 12t 
i 20t, postanowiliśmy je w swej ofercie pozostawić. Jednocześnie 
używając nowych technologii produkcji i zachowując wysokie 
normy jakościowe, serią lin 7t i 10t dajemy klientom, którzy nie 
wymagają pełnej (dosłownej) zgodności z wytycznymi ZTV 
pełniejszy zakres wyboru właściwego dla projektu cięgna.

Dlaczego liny o przekroju rurowym?

Liny o przekroju rurowym moją tę istotną zaletę, że ich konstrukcja 
pozwala na taki zaplot, przy którym nie trzeba używać elementów 
dodatkowych, ani też konstruować skomplikowanych węzłów 
jak niektóre węzły marynarskie. Zasada działania jest prosta i 
wykorzystuje jednocześnie siły tarcia i siły rozciągające cięgna, 
przy jednoczesnym zacisku plecionki. Konstrukcja liny i splotu 
powoduje, że im większa siła rozciągająca, tym bardziej zaciska 
się plecionka z włókien, z których jest wykonana. Sposób ten 
można przetestować na zabawce o nazwie „chińska pułapka na 
palce“, która to zaciska się w podobny sposób jak liny o przekroju 
rurowym, uniemożliwiając osobie użytkującej uwolnienie się.

Ten prosty, a jednocześnie niezwykle skuteczny i efektywny sposób 
ma wiele zalet, jedną z nich jest to, że można w łatwo i szybko 
skorygować wiązanie, gdy zajdzie taka konieczność.

Nadrukowany czarny pasek dla odróżnienia systemów dynamicznych.
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GEFA Produkte Fabritz GmbH 

produkt
zgodność

ZTV
materiał i wykonanie waga / 

1m
wytrzymałość 1) rozciągliwość wytrzymałość 1) średnia roczna utrata 

wytrzymałości po 8 latach 3)nazwa grubość oznaczenie plecionka długości po 0 latach 50% 2) przy zerwaniu po 8 latach 3)

lina [t] [mm] [m]  [kg] [kN] [%] [%] [kN] [kN] [%]
02.2.02.012.100.4 2 klasyczna ZTV PES 12 zielona 16 x 100 0,064 31,2 7,8 23,19 1,00 3,64
02.2.01.012.100.3 2 dynamiczna ZTV PA 12 niebieska 16 x 100 0,072 36,89 12,4 36,14 0,09 0,25
02.2.04.016.100.4 4 klasyczna ZTV PES 16 zielona 12 x 100 0,14 66,21 9,2 47,57 2,33 4,04
02.2.03.016.100.3 4 dynamiczna ZTV PA 18 niebieska 12 x 100 0,126 66,15 14,1 48,64 2,19 3,77
02.2.06.022.050.4 7 klasyczna 5) PES 22 zielona 12 x 50 0,25 90,2 9,5 4)

02.2.05.022.050.3 7 dynamiczna 5) PA 24 niebieska 12 x 50 0,21 91,23 13 4)

02.2.12.026.050.4 8 klasyczna ZTV PES 26 zielona 16 x 50 0,3 118,98 8,6 93,44 3,19 2,97
02.2.12.026.050.3 8 dynamiczna ZTV PA 26 niebieska 16 x 50 0,27 115,68 19,2 92,14 2,94 2,8
02.2.08.026.050.4 10 klasyczna 5) PES 30 zielona 20 x 50 0,34 142,31 9,1 4)

02.2.07.026.050.3 10 dynamiczna 5) PA 30 niebieska 20 x 50 0,29 142,69 14,4 4)

02.2.09.016.050.1 12 dyneema 5) PE 16 brak 20 x 50 0,1 138,21 1,3 4)

02.2.20.020.025.1
20 dyneema 5) PE 20 brak 20 x

25
0,15 214,15 1,3 4)

02.2.21.020.000.1 1
pas taśmowy [t] [mm] [m]  [kg] [kN] 6) [%] [%] [kN] [kN] [%]

tylko w zestawach 2 klasyczny ZTV PES 35,1 x 2,4 brak x
50

0,084 52,46 4,2 33,31 2,39 5.52
100

tylko w zestawach
4 klasyczny ZTV PES 49,8 x 2,07 brak x

25
0,102 61,33 4 43,38 2,24 4,2402.1.10.050.050.2 50

02.1.11.050.100.2 100
tylko w zestawach

4 dynamiczny n.b. PA 50,2 x 2,82 nadr. pasek x
25

0,104 55,77 12,1 4)02.1.12.050.050.5 50
02.1.13.050.100.5 100
02.1.14.075.050.2 7 klasyczny 5) PES 74,1 x 2,38 brak x 50 0,184 107,23 3,5 4)

02.1.14.075.050.5 7 dynamiczny 5) PA 74,5 x 2,95 nadr. pasek x 50 0,161 91,63 12 4)

02.1.18.075.050.5 8 klasyczny ZTV PES 75,11 x 3,43 brak, GEFA 8 x 50 133,48 6,5 (41,66kN) 84,02 6,18 5,62
02.1.20.075.050.2 10 klasyczny 5) PES 74,37 x 3,32 brak, GEFA 10 x 50 0,184 125,15 5,4 4)

1) Próba wytrzymałościowa  wg. DIN EN ISO 2307.
2) W okolicach 50% wytrzymałości.
3) Symulacja w komorach klimatycznych wg. DIN EN ISO 4892-3.
4) Nie badano w komorach klimatycznych.
5) Wytyczne ZTV nie uwzględniają takich wielkości. 
6) W przypadku pasów na wytrzymałość całego systemu wpływ mają również klamry, 
     które to jednak nie ulegają znaczącej degradacji pod wpływem warunków atmosferycznych.
PA   - Poliamidy (en. Polyamide  - PA).
PES - Poliester (en. Polyester) a dokładniej włókna Polieterosulfonu (en. Polysulfones - PES).
PE   - Polietylen (en. polyethylene PE).
n.b. - Nie badano pod względem zgodności.
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produkt
zgodność

ZTV
materiał i wykonanie waga / 

1m
wytrzymałość 1) rozciągliwość wytrzymałość 1) średnia roczna utrata 

wytrzymałości po 8 latach 3)nazwa grubość oznaczenie plecionka długości po 0 latach 50% 2) przy zerwaniu po 8 latach 3)

lina [t] [mm] [m]  [kg] [kN] [%] [%] [kN] [kN] [%]
02.2.02.012.100.4 2 klasyczna ZTV PES 12 zielona 16 x 100 0,064 31,2 7,8 23,19 1,00 3,64
02.2.01.012.100.3 2 dynamiczna ZTV PA 12 niebieska 16 x 100 0,072 36,89 12,4 36,14 0,09 0,25
02.2.04.016.100.4 4 klasyczna ZTV PES 16 zielona 12 x 100 0,14 66,21 9,2 47,57 2,33 4,04
02.2.03.016.100.3 4 dynamiczna ZTV PA 18 niebieska 12 x 100 0,126 66,15 14,1 48,64 2,19 3,77
02.2.06.022.050.4 7 klasyczna 5) PES 22 zielona 12 x 50 0,25 90,2 9,5 4)

02.2.05.022.050.3 7 dynamiczna 5) PA 24 niebieska 12 x 50 0,21 91,23 13 4)

02.2.12.026.050.4 8 klasyczna ZTV PES 26 zielona 16 x 50 0,3 118,98 8,6 93,44 3,19 2,97
02.2.12.026.050.3 8 dynamiczna ZTV PA 26 niebieska 16 x 50 0,27 115,68 19,2 92,14 2,94 2,8
02.2.08.026.050.4 10 klasyczna 5) PES 30 zielona 20 x 50 0,34 142,31 9,1 4)

02.2.07.026.050.3 10 dynamiczna 5) PA 30 niebieska 20 x 50 0,29 142,69 14,4 4)

02.2.09.016.050.1 12 dyneema 5) PE 16 brak 20 x 50 0,1 138,21 1,3 4)

02.2.20.020.025.1
20 dyneema 5) PE 20 brak 20 x

25
0,15 214,15 1,3 4)

02.2.21.020.000.1 1
pas taśmowy [t] [mm] [m]  [kg] [kN] 6) [%] [%] [kN] [kN] [%]

tylko w zestawach 2 klasyczny ZTV PES 35,1 x 2,4 brak x
50

0,084 52,46 4,2 33,31 2,39 5.52
100

tylko w zestawach
4 klasyczny ZTV PES 49,8 x 2,07 brak x

25
0,102 61,33 4 43,38 2,24 4,2402.1.10.050.050.2 50

02.1.11.050.100.2 100
tylko w zestawach

4 dynamiczny n.b. PA 50,2 x 2,82 nadr. pasek x
25

0,104 55,77 12,1 4)02.1.12.050.050.5 50
02.1.13.050.100.5 100
02.1.14.075.050.2 7 klasyczny 5) PES 74,1 x 2,38 brak x 50 0,184 107,23 3,5 4)

02.1.14.075.050.5 7 dynamiczny 5) PA 74,5 x 2,95 nadr. pasek x 50 0,161 91,63 12 4)

02.1.18.075.050.5 8 klasyczny ZTV PES 75,11 x 3,43 brak, GEFA 8 x 50 133,48 6,5 (41,66kN) 84,02 6,18 5,62
02.1.20.075.050.2 10 klasyczny 5) PES 74,37 x 3,32 brak, GEFA 10 x 50 0,184 125,15 5,4 4)

Paleta produktów - liny i taśmy
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GEFA Produkte Fabritz GmbH 

Pętle taśmowe

Oferowane przez Firmę GEFA pętle są zaprojektowane tak, by 
w jak najefektywniejszy sposób chronić kambium oraz linę przed 
wzajemnym oddziaływanie. Ze względu na zróżnicowane potrzeby 
klientów zakres oferowanych wytrzymałości oraz długości jest 
duży, co umożliwia odpowiedni 
dobór pętli do projektu. 
Wszystkie pętle taśmowe firmy 
GEFA są oznaczone symbolem 
„GS“, co oznacza, iż są 
zgodne ze wszystkimi normami 
bezpieczeństwa na terenie 
Niemiec oraz Uni Europejskiej.

Tabelka zawiera najczęściej używane pętle. 

Pas ze sprzączką oraz elementem rozciągającym

Pas umożliwia zamontowanie pętli taśmowej w sytuacji, kiedy nie 
można założyć pętli powyżej odrastającej gałęzi. Zapobiega 
opadaniu pętli, a element rozciągający dostosowuje się do 
przyrostu drzewa. Mimo użycia materiałów wysokiej jakości to 
ze względu na brak badań klimatycznych oraz wpływ różnych 
czynników atmosferycznych wpływających na funkcjonalność 
takiego rozwiązania zaleca się częstsze kontrolowanie takiego 
wiązania.

Węże ochronne GEFAprotect®

Nazywane również rękawami ochronnymi są zaprojektowane 
tak, by o wiele lepiej chronić kambium oraz linę. Ich wewnętrzna 
strona to gruba taśma tekstylna, która to rozkłada siły nacisku 
na większą powierzchnię, aniżeli robi to sama lina ze zwykłym 
wężem ochronnym. GEFAprotect® posiada w odstępach co ok. 
25 cm specjalne przeszycie, które to uniemożliwia prucie się szwu 
podczas ruchu wiatru.

Numer Siła Szerokość Długość

[t] [mm] [m]

02.3.01.060.050.1 2 60 0,50

02.3.02.060.075.1 2 60 0,75

02.3.03.060.100.1 2 60 1,00

02.3.04.060.125.1 2 60 1,25

02.3.10.060.075.2 4 60 0,75

02.3.11.060.100.2 4 60 1,00

02.3.12.060.125.2 4 60 1,25

02.3.13.060.135.2 4 60 1,35

02.3.14.060.150.2 4 60 1,50

02.3.15.060.175.2 4 60 1,75

02.3.16.060.200.2 4 60 2,00

02.3.21.080.100.2 8 80 1,00

02.3.23.080.150.2 8 80 1,50

02.3.24.080.175.2 8 80 1,75

02.3.25.080.200.2 8 80 2,00

02.3.27.080.250.2 8 80 2,50

02.3.31.110.150.2 14 110 1,50

02.3.32.110.175.2 14 110 1,75

02.3.33.110.200.2 14 110 2,00

02.3.34.110.250.2 14 110 2,50

02.3.50.120.175.2 20 120 1,75

02.3.51.120.200.2 20 120 2,00

02.3.52.120.225.2 20 120 2,25

02.3.53.120.250.2 20 120 2,50

Numer Siła [t]

02.2.94.004.100.0 4

02.2.95.007.100.0 8

02.2.96.010.100.0 10

Numer Produkt

02.3.80.000.200.1 wąski 2,20m

02.3.81.000.300.1 szeroki 3,00m

Numer dla lin [t]

02.2.64.050.020.2 2 t, 4 t

02.2.65.075.020.2 7 t, 8 t

02.2.66.100.015.2 10t

Szekle Dyneema
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Paleta produktów - akcesoria

Szydła aluminiowe

Aluminiowe szydła z gwintem są bardzo pomocne przy tworzeniu 
wiązania tzn. zaplataniu lin. Oferowane średnice można 
dopasować do wielkości liny.

Taśma samoprzylepna tkaninowa 50 m
02.2.60.000.050.1

Taśma jest bardzo pomocna przy przecinaniu oraz nakręcaniu 
szydła aluminiowego, czyli podczas montażu wiązania. 
Zabezpiecza również końcówkę liny.

Węże ochronne

Standardowe węże ochronne najlepiej nadają się do wiązań z 
użyciem taśm pasmowych. W przypadku wiązań stanowią również 
tanią alternatywę dla pętli oraz węży ochronnych GEFAprotect®. 
To niezbędne minimum, by chronić linę przed przetarciem, jednak w 
przypadku wiązań z lin rurowych nie chronią one dobrze kambium 
przed naciskiem liny.

Znaczniki roku montażu
02.2.67.086.005.0

Według zaleceń Niemieckich wytycznych ZTV w 8-letnim cyklu 
wymiany wiązań stosuje się kolorowe markery w celu wizualnej 
identyfikacji roku montażu. Kolory te powtarzają się w każdym 
następnym cyklu. Firma GEFA oferuje kolorowe węże tekstylne, 
które można zastosować zarówno dla lin, jak i taśm.

Klamry do wiązania taśm

Ocynkowane klamry (sprzączki) służą do zaplatania wiązań 
systemów pasów taśmowych. 

Tytanowe nożyczki
01.1.38.000.000.1

Nożyczki z powłoką tytanową zostały dobrane tak, by były 
zdolne do przecięcia lin, pasów taśmowych czy węży ochronnych 
oferowanych przez firmę GEFA.

Numer Szydło dla lin [t]

02.2.61.016.000.0 S 2

02.2.64.018.000.0 M 4, 12

02.2.62.022.000.0 L 7, 8, 20

02.2.65.024.000.0 XL 10

Numer Szerokość

01.1.11.060.050.2 60mm

02.1.50.080.025.2 80mm

brązowy fioletowy
pomarańc-

zowy
szary zielony żółty czerwony niebieski

2013
2021

2014
2022

2015
2023

2016
2024

2017
2025

2018
2026

2019
2027

2020
2028

Numer System [t]

tylko w zestawach 2

02.1.41.000.000.0 4

02.1.42.000.000.0 7-10*

Uwaga: 
Dla pasów taśmowych 10 t należy zastosować wiązanie 
podwójne. 
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UWAGA: Dla lin rurowych Dyneema czynność z rysunków 9-10 
należy powtórzyć, tak by wiązanie było podwójne.

MATERIAY I AKCESORIA

RYS. 1 RYS. 2

RYS. 3

RYS. 4 RYS. 6

RYS. 7

RYS. 8
RYS. 9 RYS. 10 RYS. 11

RYS. 12

RYS. 5

RYS. 3

Instalacja wiązania - liny

Instalacja liny rurowej firmy GEFA

 Linę i drzewo należy chronić przed wzajemnym 
oddziaływaniem, dlatego też zaleca się stosowanie pętli (fot. 1) lub 
węży ochronnych (fot. 2 lub 3). Najtańszym sposobem ochrony są 
węże tekstylne (fot.3), ale dla lepszej ochrony kambium i samej liny 
firma GEFA skonstruowała specjalny wąż ochronny GEFAprotect® 
(fot. 2). Najskuteczniejszą ochronę zapewniają pętle (fot. 1).

 Pętlę najlepiej umieścić powyżej miejsca, gdzie wyrasta 
kolejna gałąź (rys.1). W razie, gdyby nie było takiej możliwości 
można zastosować specjalne zaprojektowany pas ze sprzączką 
oraz elementem rozciągającym (rys.2, fot.4) tak by pętla się nie 
zsuwała. Linę należy owinąć taśmą (rys.3 i fot.5) i uciąć pod kątem 
około 45° (rys.4 i 5). Najłatwiejszym sposobem do tworzenia 
zaplotu jest wykorzystanie do tego celu szydła aluminiowego z 
gwintem (fot.6). Szydło te należy nakręcić na ucięty odcinek liny, (rys. 
6) uprzednio nawijając jeszcze kawałek taśmy. Jeśli to konieczne 
można nawinąć jeszcze jeden kawałek taśmy na szydło i linę, tak 
by wzmocnić połączenie pomiędzy nimi. Kolejno należy przepleść 
linę przez pętlę (lub wąż tekstylny) w odcinku umożliwiającym 
wykonanie zaplotu, a w przypadku węży ochronnych należy wziąć 
pod uwagę obwód zabezpieczanego miejsca drzewa (fot.7). Dla 
pętli przeważnie wystarczy około 60 cm odcinek liny. Następnie 
trzeba wbić pionowo szydło instalacyjne i przepleść przez linę na 
wylot, uważając przy tym, aby nie uszkodzić włókien (rys.7). Po 
przepleceniu całego odcinka liny należy wbić szydło około 2-4 cm 
dalej (rys.8), w taki sposób by całe znalazło się wewnątrz liny i dalej 
przesuwać je wzdłuż tak by co najmniej 30 cm odcinek znalazł się 
w jej wnętrzu (rys.9). Linę kolejno wyciąga się na zewnątrz (rys.10) 
i powtarza czynność po drugiej stronie (rys.11).

 Dla lepszego efektu estetycznego wystający odcinek 
można po 2-4 cm wpleść ponownie do wnętrza liny i pozostawić. 
Można również zastosować pętlę (rys.12 p.3) jako zapas dla 
przyrostu drzewa.

Wiązanie zalecane wg wytycznych ZTV.

 
1) Pętla opasająca, wyko-

nana z liny rurowej oraz 

ochroną przed ścieraniem.

2) Splot

3) Pętla rezerwowa

4) Splot końcowy
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FOT. 1 FOT. 2 FOT. 3 FOT. 4

FOT. 5

FOT. 6

FOT. 7

co najmniej

W przypadku do-

boru pętli pasowej 

również dobrać wg. 

D/2.

RYS. 12



UWAGA: Dla pasów systemów 10 t należy zastosować dwie 
klamry na jedną stronę wiązania (fot.4). 

UWAGA:  Z uwagi na to, iż w systemach wiązań z pasów taśmowych 
ważnym elementem jest sprzączka, to należy dobrać ją według 
zaleceń. Mimo iż pas będzie posiadał odpowiednią wytrzymałość, 
to nieodpowiedni jej dobór może spowodować osłabienie systemu.

MATERIAY I AKCESORIA

RYS. 3RYS. 1 RYS. 4

Instalacja wiązania - pasy

Instalacja pasa taśmowego firmy GEFA

 Odpowiedni odcinek taśmy należy przewlec przez 
sprzączkę (klamrę; rys.1). Następnie, uprzednio odmierzony 
kawałek węża ochronnego (fot.1) trzeba naciągnąć na pas i całość 
owinąć wokół zabezpieczanego miejsca (rys.2). Jeżeli konar lub 
przewodnik nie ma poniżej odrastającej gałęzi, zapobiegającej 
osuwaniu się wiązania należy wówczas zastosować pas ze 
sprzączką oraz elementem rozciągającym (fot.2). Koniec pasa 
przewlec przez klamrę tak, by był równolegle osadzony do 
odcinka pasa już wcześniej przewleczonego (rys.3). Dalej owinąć 
pas wokół zewnętrznej części klamry i ponownie przepleść (rys.4) 
kończąc w ten sposób wiązanie (rys.5, fot.3). Pas naciągnąć i 
procedurę powtórzyć po drugiej stronie (rys.6). 

Wiązanie zalecane wg wytycznych ZTV.

RYS. 2 RYS. 5

RYS. 6

RYS. 7
1) Pętla opasająca wykonana z 

pasa taśmowego oraz ochroną 

przed ścieraniem.

2) Klamra mocująca

3) Pas taśmowy 

4) Rezerwa
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co najmniej



GEFA Produkte Fabritz GmbH 

Jakość potwierdzona badaniami.

Wiele lat temu, już na etapie projektowania wiązań zaplanowane, 
policzone i wzięte pod uwagę były wszelkie aspekty tegoż 
przedsięwzięcia. Wstępne testy wyprodukowanych próbek, a 
później ich ponad dwudziestoletnia, bezproblemowa obecność 
na rynku, jak również zaufanie i zadowolenie klientów dawały 
nam pewność dobrego wyboru. Z uwagi na rosnące znaczenie 
wytycznych „ZTV Baumpflege“ oraz potrzebę naszych klientów na 
certyfikowaną i kompletną dokumentację techniczną, potrzebną 
podczas przystępowania do przetargów na wykonywanie usług 
komunalnych, firma GEFA Produkte Fabritz GmbH postanowiła 
wykonać szereg badań w renomowanych instytutach i na bazie 
najnowszych norm. Badania te potwierdziły znakomitą jakość 
produktów wiązań koron drzew, jednocześnie dając szerszą 
wiedzę na temat ich specyfikacji.

Długotrwałe badania w komorach klimatycznych symulujące 
określony czas oddziaływania na materiał różnych zjawisk 
atmosferycznych, wg normy ISO EN DIN 4892-3, pozwoliły 
potwierdzić niezawodność systemów wiązań koron drzew firmy 
GEFA. Testy wyznaczające właściwości fizyczne i mechaniczne 
wg normy ISO EN DIN 2307 dla lin włókiennych pozwoliły poznać 
dokładną ich charakterystykę, która pomaga w podjęciu decyzji 
podczas wyboru odpowiednich cięgien do konkretnych zadań.

Certyfikaty stworzone na potrzeby polskich klientów opisują i 
potwierdzają w skrócie wszystkie zalety i przeprowadzone testy, 
co umożliwia łatwiejsze przedłożenie dokumentacji na potrzeby 
instytucji zlecających, lub urządzających przetarg na usługę.
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Badania, protokoły, certyfikaty

W ramach dodatkowego testu jakości i uzupełnienia wiedzy w 
kwestii długoterminowości działania systemu firma GEFA Produkte 
Fabritz GmbH przeprowadziła badania systemów wiązań z pasów 
taśmowych, które zostały zainstalowane przed 10 i 15 laty. 

Oba pasy taśmowe systemu 4t zainstalowane przez nadreńską 
firmę, zabezpieczały korony buka południowego i robinii, które 
to zbyt mocno opadały na sąsiednią posesję. Z końcem 2008 
roku systemy te zostały zdemontowane z drzew stojących w 

pół zacienionym miejscu. Po dokonaniu wstępnych oględzin nie 
stwierdzono uszkodzeń mechanicznych i tylko nieco wyblakły oraz 
pokryły się mchem lub porostami.

Badanie zgodne z normą DIN EN 12195-2 w certyfikowanej firmie 
wykazało siłę zrywającą na poziomie 5,3t dla pasa taśmowego 
z 10-letnim okresem użytkowania, co odpowiada spadkowi 
wytrzymałości poniżej 1% rocznie. 15-letni pas taśmowy zerwał 
się przy sile 4,4t, co daje około 1,5% rocznej utraty wytrzymałości. 

Protokoły i wykresy.

Z racji obszerności dokumentacji, protokoły badań, z wyjątkiem 
niemieckojęzycznej publikacji firmy GEFA Produkte Fabritz GmbH 
„GEFA Planungsbuch“, są dostępne tylko w formie cyfrowej na 
stronie internetowej firmy GEFA, oraz możliwe do udostępnienia po 
zgłoszeniu się do pracowników lub przedstawicieli firmy w centrali, 
lub na terenie Polski.

Na potrzeby polskiego klienta protokoły te zostały przełożone 
na język polski przez tłumacza przysięgłego, tak by uprościć 
procedury związane z usługami dla podmiotów komunalnych. 

Przykładowe protokoły oraz wykres dotyczą liny systemu 4t 
„classik„ (PES). Wykres ten dokładnie, graficznie odwzorowuje, 
kiedy dochodzi do zerwania układu i przy jakich obciążeniach lina 
się rozciąga.

Odpowiedzialność i nota prawna.

Firma GEFA Produkte Fabritz GmbH nie ponosi odpowiedzialności 
za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, 
wpływem czynników zewnętrznych, przy jednoczesnym braku 
kontroli oraz korekt w przypadkach, kiedy produkt tego wymaga. 

Wszelkie informacje odnośnie praw klienta do roszczeń znajdują 
się na stronie internetowej firmy lub są dostępne na życzenie.

www.gefa-fabritz.de
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Przepisy, wytyczne, organizacje

Przepisy prawne

Najważniejsze dla wykonawcy wiązania są lokalne i krajowe 
przepisy odnoszące się do kwestii pielęgnacji drzew, niemniej 
jednak bywają one często ograniczone, nieprecyzyjne lub nawet 
stworzone na podstawie już nieaktualnej wiedzy. W celu jak 
najlepszej ochrony kurczących się zasobów przyrody warto 
poznać najnowsze publikacje wydawane w kraju i za granicą. 
Dla przykładu można tu przytoczyć niemiecką publikację „ZTV-
Baumpflege“, która to tworzona jest na podstawie najnowszej i 
sprawdzonej już w praktyce wiedzy na temat pielęgnacji drzew.    

FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 
Landschaftsbau e. V. 

Niemieckie Towarzystwo Badań i Rozwoju Architektury Krajobrazu 
założone w 1975 roku to stowarzyszenie zrzeszające wiele 
organizacji, firm czy jednostek badawczych działających w branży 
architektury krajobrazu, finansowane jest ze składek członkowskich 
oraz sprzedaży publikacji.

Publikacje FLL określają ogólne zasady i wytyczne z różnych 
dziedzin architektury krajobrazu, a jedną z nich jest „ZTV-
Baumpflege“ (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
und Richtlinien für Baumpflege), czyli »Dodatkowe Techniczne 
warunki umów i wytycznych dla pielęgnacji drzew«, odnosząca 
się do pielęgnacji drzew w przestrzeni urbanistycznej. Najnowsze 
wydanie pochodzi z 2017 roku.

Publikacja ta, mimo iż nie jest normą prawną to, w wyniku 
wieloletniej, rzetelnej i profesjonalnej pracy nad nią stała się 
źródłem standardów postępowania w dziedzinie pielęgnacji 
drzew w obszarach urbanistycznych. Nowe jej wydanie zostało tak 
skonstruowane, by oddzielić reguły od sposobów postępowania, 
aby w umowach pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą 
(inwestorem) można się było bezpośrednio odnieść, do konkretnego 
punktu, bez narzucania sposobu wykonania usługi. Przy jej 
tworzeniu uczestniczy wiele renomowanych i doświadczonych 
podmiotów w Niemczech. Wiele innych publikacji towarzystwa FLL 
ma również podobny status.

Wybrane cytaty z publikacji ZTV Baumpflege:

Rozdział: Instrukcja obsługi (publikacji):

Techniczne zasady FLL są dostępne dla wszystkich. Obowiązek ich 
używania może wynikać z przepisów ustawowych, wykonawczych, 
administracyjnych, umów lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.

Reguły FLL są wynikiem wolontariackiej współpracy technicznej i 
naukowej. Zasady i reguły użyte do ich stworzenia są uznawane 
za profesjonalne.

Rozdział 2, Materiały i komponenty,
podpunkt 2.1: Zabezpieczenia koron

Materiały, elementy systemu wzmocnienia drzewa muszą mieć 
minimalny okres użytkowania wynoszący 8 lat. Producent musi 
poświadczyć odporność materiałów, komponentów i systemów w 
szczególności na:

• przełamanie;
• rozciąganie (elastyczność statyczna);
• spadek wytrzymałości w czasie;
• stałe obciążenie.
Informacje podane w odniesieniu do obciążenia zrywającego 
systemu muszą odnosić się do systemu, a nie do pojedynczych 
elementów [...].
Wpływ warunków środowiskowych (wilgoć / suchość, 
promieniowanie UV, temperatura) nie może wpływać na 
właściwości materiałów systemu w taki sposób, by zagrażało 
bezpieczeństwu. [...] 

Uzupełnienie

Firma GEFA Produkte Fabritz GmbH posiada serię produktów w 
pełni zgodnych z wytycznymi ZTV Baumpflege, co potwierdzają 
specjalistyczne badania w komorach klimatycznych przeprowadzone 
przez renomowane instytuty. Protokoły badań są dostępne na 
żądanie w różnych publikacjach wydawanych przez firmę oraz na 
stronie internetowej www.gefa-fabritz.de.

Jako że firma GEFA Produkte Fabritz GmbH działa na rynku ponad 
25 lat, a więc znacznie dłużej niż ww. wytyczne ZTV Baumpflege 
posiada produkty, których z uwagi na pominięcie w publikacji 
nie można nazwać, że są z nią zgodne. Mimo to są to produkty 
wykonane z materiałów o takiej samej jakości i z gwarantowaną 
badaniami wytrzymałością. Produkty te, nie były badane w komorach 
klimatycznych, ale ich wieloletnia i bezproblemowa obecność na 
rynku potwierdza ich jakość.

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)
Friedensplatz 4, 53111 Bonn, Germany
Tel.: 0228/965010-0, Fax: 0228/965010-20
E-Mail: info@fll.de, Homepage: www.fll.de
Lista członków:  www.fll.de/verbandsstruktur/fll-mitglieder.html

ISA (International Society of Arboriculture) to 
Międzynarodowe Towarzystwo do Spraw Drzew z siedzibą 
w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta m.in organizuje 
międzynarodowe mistrzostwa we wspinaczce drzewnej, w której 
to udział biorą zwycięzcy Polskiej edycji mistrzostw organizowanej 
przez FAP.
270 Peachtree St NW, Suite 1900
Atlanta GA 30303 United States
Phone: +1.217.355.9411
www.isa-arbor.com
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Dystrybucja, literatura, źródła

EAC (European Arboricultural Council) Europejska Rada do 
Spraw Drzew zrzesza organizacje arborystyczne wielu krajów 
Europy, a jej celem jest organizowanie ujednoliconych szkoleń 
takich jak ETW (European Tree Worker) pracowników zajmujących 
się bezpośrednio pielęgnacją i uprawą drzew oraz ETT (European 
Tree Technician), czyli inspektorów nadzoru prac pielęgnacyjnych 
drzew. Na mocy porozumienia z ISA certyfikaty te uznawane są 
poza UE. W Polsce trzy podmioty zajmują się współpracą lub 
szkoleniami w ramach EAC, nazwy i adresy poniżej.

European Arboricultural Council
Haus der Landschaft, Alexander-von-Humboldt-Str. 4,
53604 Bad Honnef, Niemcy,
tel.+49 (0) 22 24 77 07 49;
e-mail: info@eac-arboriculture.com
www.eac-arboriculture.com

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew
International Society of Tree Cultivation & Protection
Ul. Moniuszki 12/8
87-100 Torun
www.polskiedrzewa.pl
Email: biuro@polskiedrzewa.pl
Jolanta Swinarska

Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o. (ETW, ETT)
ul. Ogrodnicza 34, Pawłowice
05-830 Nadarzyn
Phone.: 0048 222542329
www.drzewa.info.pl
Email: m.siewniak@gmail.com or biuro@drzewa.info.pl
Prof. Dr. Marek Siewniak

EKO-TREK (ETW)
Jamnik 1
55-140 Zmigrod
Phone: 0048 501715081
www.eko-trek.pl
Email: szkolenia@eko-trek.pl
Jerzy Stolarczyk

Federacja Arborystów Polskich (FAP) jest Stowarzyszeniem, 
które już od ponad 10 lat zrzesza ludzi zawodowo zajmujących się 
drzewami (m.in. arborystów) jak również sympatyków, teoretyków i 
pasjonatów. Jednym z głównych celów działalności jest:
• prawidłowa i profesjonalna pielęgnacja drzew;
• działania edukacyjne w tym warsztaty, szkolenia, konferencje;
• promocja postaw proekologicznych;
• działalność na rzecz ochrony, promocji dziedzictwa 

kulturowego i środowiska przyrodniczego.

 Jako jedna z niewielu organizacji w Europie zrzesza 
wąską, wyspecjalizowaną grupę zawodową – Arborystów,  
którzy zajmują się prawidłową i profesjonalną pielęgnacją 
drzew, przy użyciu między innymi technik linowych. Wiedzę 
praktyczną i teoretyczną dotyczącą drzew, opierają między 
innymi na dendrologii, fizjologii roślin, mykologii, entomologii, 
gleboznawstwie i fitopatologii.
 FAP jest również organizatorem corocznych Mistrzostw 
Polski we Wspinaczce Drzewnej, na których można zobaczyć 
wspinaczy, arborystów startujących w pięciu konkurencjach 
eliminacyjnych, gdzie następnie najlepsza piątka rywalizuje ze 
sobą w Konkurencji Mistrzów.

FAP Federacja Arborystw Polskich
ul. Lubelska 130 A
24 - 130 Końskowla 
tel. kontaktowy : + 48 508 371 240
www.fap-arbor.pl

Szkoły Polskiego Arborysty to sieć szkół na terenie polski 
zajmująca się szkoleniami w zakresie arborystyki.

Polski Arborysta Mateusz Sahs
ul. Prusa 12, 46-203 Kluczbork
handlowy@polskiarborysta.pl
tel./mob.: (+48) 535 398 398
www.polskiarborysta.pl/szkolenia-arborystyczne-nc-15.html

Dystrybutorzy i punkty handlowe bezpośrednio 
współpracujące z firmą GEFA Produkte Fabritz GmbH:

Partner strategiczny:
Drago Sp. z o.o.
ul. Kartuska 370
80-125 Gdańsk

Autoryzowani przedstawiciele handlowi w dziele zabezpieczeń 
koron drzew: 

Sklep arborystyczny Drzewny Ekspert
Marcin Leszczyński
ul. Źródlana 25
16-030 Supraśl

Sklep arborystyczny Polski Arborysta
Mateusz Sahs
ul. Prusa 12
46-203 Kluczbork

Autoryzowani przedstawiciele handlowi w pozostałych działach:

GalaProdukt Sp. z o.o.
ul.Gołaszyńska 8,10
64-600 Oborniki Wlkp

Literatura:

Niniejsza broszura bazuje w głównej mierze na bazie informacji zawartych 
w ponirzej podanych publikacjach oraz bazie wiedzy Firmy GEFA Produkte 
Fabritz GmbH.

FLL, ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2017 (wydanie 2017)

Baumkronensicherungen, Günter Sinn
© 2009 Eugen Ulmer KG
ISBN 978-3-8001-5880-5 (Print)
ISBN 978-3-8001-0405-5 (PDF)

European Tree Worker, EAC, Handbook-Handbuch-Podręcznik
© 2016 Patzer Verlag, Berlin – Hannover
ISBN 978-3-87617-138-8

Dodatkowa literatura dotycząca wiązań koron drzew:

Wessolly, L.: 25 Jahre Baumstatik – eine Bilanz, Pro Baum 3/2010

SCHRÖDER, K.: Kronensicherung mit dem „Doppelgurtssystem Osnabrück“ 
– Entwicklungen und Erfahrungen seit 1990; Jahrbuch der Baumpflege, 
1998, Thalacker Medien, Braunschweig 

WESSOLLY, L., VETTER, H.: Kronensicherung von Bäumen; Stadt und Grün, 
7/99, Patzer Verlag, Berlin - Hannover

www.drago.pl

www.drzewnyekspert.pl

www.polskiarborysta.pl

www.galaprodukt.pl
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