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Rzeźby drewniane stanowią ważną część europejskiego dziedzictwa kulturowego, będąc 

jednocześnie jednymi z obiektów najbardziej narażonych na wahania mikroklimatu: 

temperatury i wilgotności względnej. Fluktuacje warunków klimatycznych mogą 

prowadzić do uszkodzeń struktury, a w konsekwencji utraty wartości estetycznej 

rzeźby. Różnica odpowiedzi wymiarowej drewna w jego kierunkach anatomicznych na 

zmiany ilości zaadsorbowanej wody generuje naprężenia w materiale. W masywnych 

obiektach proces dyfuzji wilgoci nie przebiega natychmiastowo powodując powstanie 

gradientów zawartości wody zwłaszcza dla dynamicznych zmian wilgotności względnej 

w ich otoczeniu. Na skutek tego rozwijają się naprężenia, największe w zewnętrznych 

warstwach obiektu, rozciągające i ściskające - odpowiednio przy spadku i wzroście wilg. 

wzgl.. Przekroczenie przez naprężenia krytycznej wartości wytrzymałości materiału 

prowadzi do rozwoju uszkodzeń, zazwyczaj w formie pęknięć wzdłuż promienia. 

W dotychczas prowadzonych badaniach nad odpowiedzią obiektów zabytkowych 

na wahania klimatu analizowano prawie wyłącznie powolne zmiany wilg. wzgl.. 

Prezentowana praca koncentruje się na zrozumieniu wpływu dynamicznych wahań 

wilg. wzgl., generujących szczególnie duże gradienty zawartości wilgoci w masywnych 

obiektach drewnianych. Zagadnienie to jest szczególnie ważne dla ochrony zabytków 

drewnianych w budynkach historycznych i świątyniach, w których sposób ogrzewania 

jest podyktowany komfortem wiernych oraz uczestników wydarzeń o charakterze 

kulturalnym lub komercyjnym. Nie istnieją powszechnie akceptowane zalecenia 

konserwatorskie dotyczące ogrzewania i regulacji klimatu podczas wspomnianych 

wydarzeń.  

Do analizy procesu pękania drewna użyto Modelu Elementów Skończonych 

(MES) i metody obliczania prędkości uwalniania energii typowej dla mechaniki pękania. 

Główną zaletą tego modelu w porównaniu z modelem opartym na mechanice klasycznej 

jest jego zdolność do symulowania ryzyka powiększania pęknięcia w obiektach, które 

w trakcie wieków nagromadziły mikro-pęknięcia. Przeprowadzono analizę szeregu 

scenariuszy zmian wilg. wzgl., dla których porównano otrzymane przy pomocy całki J 

wartości szybkości uwalniania energii z krytycznymi wartościami literaturowymi dla 

drewna, stanowiącymi kryterium powiększania pęknięcia. Strategicznym celem 

prowadzonych badań jest dostarczenie informacji o bezpiecznych zakresach wilg. wzgl.   



dla masywnych obiektów drewnianych, a w oparciu o nie – rozwój zaleceń dotyczących 

organizacji wydarzeń religijnych, kulturalnych i komercyjnych w zabytkowych 

wnętrzach. 

 

 


