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Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie słabo rozpoznanej w Polsce technologii budowlanej wyko-
rzystującej do wznoszenia przegród mieszankę konopno-wapienną – hempcrete. W artykule scha-
rakteryzowano materiał na podstawie przeglądu światowych publikacji oraz obserwacji i analizy 
praktycznych zastosowań materiału. Zebrane dane wskazują na możliwości stosowania tej tech-
nologii w Polsce i określają warunki, które muszą zostać spełnione, aby stało się to efektywne. 
Popularyzacja zagadnienia ma na celu zachęcenie do inicjowania badań w tym obszarze przez 
specjalistów różnych branż. Potrzebne jest także usystematyzowanie wiedzy o tym popularnym 
i obecnie nośnym społecznie zagadnieniu technicznym, które z uwagi na braki w polskojęzycznej 
literaturze naukowej jest często w źródłach popularnonaukowych przedstawiane w sposób niepełny 
lub błędny.

Słowa kluczowe: kompozyt konopno-wapienny, hempcrete, konopie, wapno.

Wprowadzenie

Pogarszający się stan środowiska naturalnego skłania do poszukiwania rozwiązań archi-
tektoniczno-budowlanych bardziej ekologicznych niż stosowane dotychczas. Budownictwo 
i użytkowanie budynków są bowiem obszarami gospodarki o największym zapotrzebowaniu 
na energię i największym udziale w całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Rozwiązania 
high-tech, które bazują w największym stopniu na nowoczesnych instalacjach i zaawanso-
wanych, elektronicznych systemach sterowania nimi oraz dobrze izolujących elementach 
obudowy zewnętrznej (z zastosowaniem syntetycznych materiałów termoizolacyjnych) 
ukierunkowane są na optymalizację zapotrzebowania budynku na energię przez zwiększenie 
ochrony cieplnej i optymalne wykorzystanie systemów grzewczych, chłodzących i wenty-
lacyjnych. Równolegle istnieje nurt low-tech, w którym największy nacisk kładzie się na 
jak najmniejsze oddziaływanie budynku na środowisko oraz kreowanie zdrowego mikrokli-
matu budynków głównie przez stosowanie naturalnych materiałów, niskoenergochłonnych 
technik budowlanych i ekologicznych źródeł energii. Pod koniec XX wieku, obok znanych 
rozwiązań czerpiących z technik tradycyjnych, takich jak m.in. ziemia ubijana (rammed 
earth) czy lekkie konstrukcje wypełniane słomą (strawbale), pojawiły się kompozyty ko-
nopno-wapienne (hempcrete), które ze względu na swoje właściwości mają potencjał, aby 
wzbogacić rynek zrównoważonego budownictwa w Polsce.
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Charakterystyka materiału

Kompozyty konopno-wapienne są wytwarzane przez zmieszanie w odpowiednich pro-
porcjach paździerzy konopnych, spoiwa wapiennego oraz wody. Możliwe jest też dodanie 
czwartego składnika – piasku. Paździerz jest zdrewniałą częścią łodygi konopii siewnych 
(przemysłowych), a spoiwo wapienne jest (najczęściej) odpowiednią mieszanką wapna po-
wietrznego, hydraulicznego, pucolan, cementu oraz innych substacji w drobnych ilościach.

Hempcrete wykorzystywany jest do wznoszenia przegród izolujących lub konstrukcyjno-
-izolujących, w których funkcję konstrukcyjną pełni najczęściej drewniany lub stalowy szkie-
let, a sam materiał usztywnia konstrukcję. Typowe przegrody pionowe posiadają gęstość ok. 
300 kg/m³. Możliwe jest zastosowanie takiego składu spoiwa oraz proporcji komponentów 
kompozytu, aby materiał charakteryzował się wytrzymałością umożliwiającą pełnienie funkcji 
konstrukcyjnej, jednak ostateczna wyższa gęstość skutkuje wyższą przewodnością cieplną, 
a niski współczynnik λ jest w tym przypadku bardziej pożądany. Z uwagi na rolę materiału 
w budynku wystarczy więc osiągnięcie minimalnej wytrzymałości, która pozwoli na przenie-
sienie obciążeń własnych przegrody (szczególnie na początkowym etapie, gdy przegroda jest 
cięższa z powodu dużej zawartości wody). Dlatego też materiał wytworzony przy stosowaniu 
typowych mieszanek nie posiada znacznej wytrzymałości na ściskanie – notowane wartości 
nie przekraczające najczęściej 1 MPa nie pozwalają na przenoszenie sił umożliwiających wy-
korzystanie go do funkcji konstrukcyjnej. Dokładna wytrzymałość materiału zależy od propor-
cji komponentów kompozytu (Benfratello i in. 2013), charakterystyki paździerza (Stevulova 
i in. 2012) i spoiwa (Walker i in. 2014) oraz stopnia zagęszczenia mieszanki (Elfordy i in. 
2008) podczas formowania z niej przegród lub bloczków do ich budowy.

Materiał charakteryzuje się dużą przepuszczalnością pary wodnej. Współczynnik dyfuzji 
pary wodnej dla hempcrete uzyskanego z typowych mieszanek wynosi około 5 (Evrard, de 
Herde 2006; Walker, Pavia 2014). Kompozyt konopno-wapienny jest materiałem bardzo 
nasiąkliwym, potrafi zaabsorbować wodę o masie równej ponad trzykrotności swojej masy 
(Walker, Pavia 2012).

Wartość współczynnika λ materiału kształtuje się mniej więcej na poziomie dwukrot-
ności wartości charakterystycznych dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, takich 
jak styropian czy wełna mineralna i jest niższy lub zbliżony do bardzo lekkich betonów ko-
mórkowych. Współczynnik λ hempcrete zależy od proporcji i charakterystyki komponentów 
(Benfratello i in. 2013; Walker, Pavia 2014) oraz stopnia zagęszczenia mieszanki (Elfordy 
i in. 2008). Jednak badania wskazują, że sam współczynnik przewodzenia ciepła nie wystar-
cza, by w pełni scharakteryzować właściwości termiczne materiału. Przegroda wykonana 
z hempcrete posiada istotną masę termiczną ze względu na swoją gęstość oraz wysokie 
ciepło właściwe – ok. 1300 J/kg (Walker, Pavia 2014). Higroskopijność i wysoka paroprze-
puszczalność materiału powoduje, że ma on zdolność do pochłaniania i oddawania wilgoci. 
Zjawisko to nie tylko pozytywnie wpływa na mikroklimat wnętrz, ale poprawia też para-



ARCHITEKTURA I RENESANS KONOPI156

metry charakterystyki energetycznej budynku. Ponadto, rozwiązanie budowlane polegające 
na stosowaniu jednorodnych materiałowo przegród sprzyja minimalizowaniu występowania 
liniowych mostków termicznych, a sam materiał charakteryzuje się wysoką szczelnością na 
infiltrację powietrza (Shea i in. 2012). Wszystkie te cechy powodują, że badana w warun-
kach rzeczywistych charakterystyka energetyczna obiektów eksperymentalnych zbudowa-
nych z hempcrete daje lepsze wyniki, niż przewidywane tylko na podstawie współczynnika 
przenikania ciepła U przegród (Shea i in. 2012; BRE 2002).

Materiał wykazuje dobre właściwości akustyczne – absorbuje dźwięk tłumiąc jego roz-
przestrzenianie się przez przegrody (Bevan, Woolley 2008). Szczególnie dobrze dźwięk ab-
sorbują powierzchnie nieotynkowane.

Kompozyty konopno-wapienne wykazują dużą odporność na działanie ognia, co także za-
bezpiecza konstrukcję budynku, jeśli jest ona całkowicie otoczona warstwą materiału (Bevan, 
Woolley 2008). Dzięki dużej alkaliczności wapna są one także odporne na korozję biologiczną. 
Dostępne badania wskazują także odporność materiału na korozję chemiczną (Walker i in. 2014).

Materiał ma naturalne pochodzenie, nie zawiera ani nie wydziela substancji toksycznych. 
Żadne substancje chemiczne nie są wykorzystywane do jego produkcji. Produkcja lub zuży-
cie materiału nie generuje żadnych odpadów – jest on w 100% zdatny do recyklingu.

Renesans konopi

Potencjał technologii budowlanej hempcrete leży w jej prostocie oraz wykorzystaniu 
wyjątkowych właściwości konopi.

Konopie są rośliną pochodzącą z Azji Środkowej, uprawianą od tysięcy lat. W Europie 
do połowy wieku XX dostarczały surowca (włókna) do produkcji tkanin, lin, sznurów, płót-
na żaglowego – były szczególnie użyteczne ze względu na dużą wytrzymałość i odporność 
na gnicie. Polska należała do największych producentów konopi na świecie. W XX wieku 
masowa produkcja sztucznych tkanin doprowadzia do zahamowania produkcji opartej na su-
rowcu konopnym. Dodatkowo w wielu krajach uprawa konopi została zakazana, gdyż mimo 
śladowych ilości substancji psychoaktywnych – poniżej 0,2% THC w suchej masie (Ustawa 
z dnia 29 lipca 2005 r.), była ona kojarzona z właściwościami konopi indyjskich. Jednak 
koniec XX wieku i wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw doprowadził do ponow-
nego wzrostu zainteresowania przemysłowym wykorzystaniem tej rośliny. Obecnie konopie 
są uprawiane tak jak dawniej na potrzeby przemysłu włókienniczego (rośnie zapotrzebo-
wanie m.in. dzięki trendom propagującym materiały naturalne), celulozowo-papierniczego 
(do wytwarza wysokiej jakości papieru), spożywczego (ziarna konopi są bogate w składniki 
odżywcze), kosmetycznego, farmaceutycznego i wielu innych. Obszarem o szczególnym 
potencjale jest produkcja biokompozytów z zastosowaniem włókien konopnych na potrzeby 
motoryzacji i przemysłu lotniczego.
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Do niedawna przemysłowo wykorzystywano dwa surowce pozyskiwane z konopi – 
włókno i ziarno. Paździerz konopny stanowiący około 70% masy rośliny (IWNIRZ 2013) 
był odpadem, który można było spalić (chociaż wykorzystywano go także jako dobrej ja-
kości wyściółkę dla zwierząt). Obecnie wykorzystuje się go jako surowiec energetyczny 
(specjalna produkcja na biomasę energetyczną) oraz do produkcji biokompozytów budowla-
nych czyli kompozytów konopno-wapiennych. Duża porowatość paździerza, zapewniająca 
niską przewodność cieplną, i jednocześnie duża zawartość celulozy, pozwalająca na po-
chłanianie i oddawanie wody bez wpływu na parametry fizyczne materiału, zadecydowały 
o jego przydatności w budownictwie. Ponadto, uprawa rośliny jest ekologiczna, ponieważ 
nie stosuje się w niej chemicznych środków ochrony roślin, substancji chwastobójczych 
(konopie są naturalnym herbicydem), a produkcja paździerza (w procesie dekortykacji) jest 
procesem czysto mechanicznym i nie wymaga użycia żadnych substancji chemicznych. 
Konopie sprawdzają się jako roślina rotacyjna i ich uprawa pozytywnie wpływa na stan 
gleby i przyszłoroczne plony innych roślin (Bosca, Karus 1998; IWNIRZ 2013). Jedynymi 
negatywnymi oddziaływaniami na środowisko naturalne są: konieczność stosowania nawo-
zów azotowych oraz emisja CO2 związana z uprawą, zbiorem, obróbką i transportem mate-
riału. Jednak badania wykazują, że ze względu na roślinne pochodzenie wypełniacza i kar-
bonatyzację spoiwa (wapna) emisja CO2 kompozytu konopno-wapiennego w całym cyklu 
życia jest bardzo niska (Boutin i in. 2005) (w literaturze spotyka się określenia: zerowa lub 
nawet ujemna). Naturalność, ekologiczność i zdrowy mikroklimat obiektów zbudowanych 

Fotografia 1
Uprawa konopi włóknistej

Źródło: IWNIRZ (2013).
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z wykorzystaniem paździerzy konopnych powoduje, że technologia staje się coraz bardziej 
popularna i rośnie zapotrzebowanie na wysokiej jakości surowiec do produkcji hempcrete.

Zastosowania architektoniczno – budowlane

W 1986 roku dokonano renowacji Maison de la Turque, historycznego budynku wykona-
nego w konstrukcji szachulcowej z drewna dębowego, znajdującego się w Nogent-sur-Seine 
we Francji. Ponieważ renowacje podobnych budynków z rejonu francuskiej Szampanii 
przeprowadzone w drugiej połowie XX wieku często kończyły się katastrofalnymi skutka-
mi z powodu stosowania materiałów nieprzepuszczających pary wodnej, wykonujący reno-
wację Charles Rasetti zdecydował się zastosować mieszankę konopno-wapienną. Materiał 
o wysokiej paroprzepuszczalności, dobrej izolacyjności cieplnej, odporny na działanie wil-
goci i korozję oraz plastyczny, ale i niezmieniający objętości po uformowaniu doskonale 
spoił się z istniejącą konstrukcją i wypełnił ubytki w tkance historycznej.

Od tamtej pory materiał ulepszono – stworzono specjalne spoiwa i opracowano przepisy 
dotyczące wykonywania mieszanek i technik budowy. Użyto go w setkach renowacji i bu-
dowach nowych obiektów, z których najwięcej powstało we Francji oraz Wielkiej Brytanii. 
Materiał najczęściej wykorzystywany jest do budowy domów jednorodzinnych, ale także 
budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazyno-
wych i innych.

Trzy najczęściej stosowane obecnie techniki budowlane przy wzoszeniu przegród z kom-
pozytów konopno-wapiennych to: formowanie ścian monolitycznych w szalunku wokół 
elementów konstrukcyjnych, natryskiwanie materiału na jednostronny szalunek oraz muro-
wanie przegród z wcześniej prefabrykowanych bloczków. Do wznoszenia ścian używa się 
mieszanek o większej gęstości, natomast mieszanki o mniejszej gęstości wykorzystywane są 
do docieplania dachów i poddaszy, podłóg i istniejących ścian.

Każda z wyżej wymienionych technik budowy ma zalety i wady. Murowanie z bloczków 
jest najszybsze, technika nie różni się od innych technik murarskich, więc nie ma problemu 
ze znalezieniem wykwalifikowanych wykonawców, nie trzeba także czekać na wyschnię-
cie materiału przed wykończeniem ścian. Bloczki trzeba jednak wcześniej wytworzyć za 
pomocą specjalnej maszyny, co przy małych budowach oznacza konieczność zakupu blocz-
ków od producenta, a tym samym prawdopodobne zwiększenie kosztów. Bloczki hempcrete 
charakteryzują się także najwyższą gęstością, a więc i najwyższym współczynnikiem prze-
wodzenia ciepła. Budowa ścian monolitycznych jest najbardziej pracochłonna, a ponadto 
z powodu długiego okresu wysychania ściany wymagana jest około 4-tygodniowa przerwa 
od zakończenia formowania ścian do rozpoczęcia prac wykończeniowych. Z drugiej strony 
technika ta jest bardzo prosta i po krótkim przeszkoleniu może być wykonywana przez każ-
dego, co sprawia, że jest popularna przy małych inwestycjach prowadzonych metodą gospo-
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darczą. Ściany monolityczne charakteryzują się zazwyczaj mniejszą gęstością, a co za tym 
idzie niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Natryskiwanie materiału za pomocą 
pompy jest wykonywane przez wykwalifikowane ekipy i wymaga więcej specjalistycznego 
sprzętu. Jest to technika dość szybka i dobrze sprawdza się przy większych inwestycjach. 
Kompozyt wytworzony tą metodą może charakteryzować się najniższym współczynnikiem 
λ, gdyż łatwiej jest precyzyjnie dozować materiał i kontrolować gęstość.

Fotografia 2
Maison de la Turque, Nogent-sur-Seine, Francja – renowacja w 1986 roku

Źródło: Ceyte (2008).
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Fotografia 3
Budynek magazynowo-dystrybucyjny Adnams Brewery w Reydon w Wielkiej Brytanii 
w 2006 roku

Uwaga: ściany wykonano z 100 000 wytworzonych w warunkach budowy bloczków o dużej gęstości oraz 1000 
m³ mieszanki o niskiej gęstości.
Źródło: Bevan, Woolley (2008).

Fotografia 4
Dom jednorodzinny w Suffolk w Wielkiej Brytanii w 2009 roku

Uwaga: dom należy do architekta Ralpha Carpentera – jednego z prekursorów hempcrete w Wielkiej Brytanii.
Źródło: jak w fotografii 3.
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Ściany wykonane z hempcrete muszą być bezwzględnie wykańczane materiałami o ni-
skim współczynniku pary wodnej lub z zastosowaniem wentylowanych pustek powietrz-
nych. Przegrody powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem opadów at-
mosferycznych oraz podciąganiem kapilarnym z gruntu.

Ponieważ nośność zapewniają oddzielne elementy konstrukcji, materiał musi przenieść 
tylko obciążenia własne. Przy zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji, doborze techniki bu-
dowlanej i typu materiału nie ma ograniczeń dotyczących kubatury i wysokości budynku 
(w zakresie obiektów niskich i średniowysokich).

Rozwój technologii w Polsce

W Polsce technologia hempcrete jest słabo rozpoznana. Istnieje tylko kilka polskojęzycz-
nych publikacji i zbudowano nieliczne obiekty o charakterze eksperymentalym.

Po transformacji ustrojowej w Polsce zlikwidowane zostały zakłady obróbki surowca 
konopnego. Tylko Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu dyspono-
wał działającą linią dekortykacyjną. Pod koniec lat 90. Instytut ten podjął badania i opraco-
wał nasiona odmian konopi, które z powodzeniem są uprawiane obecnie w Polsce, a także 
poza jej granicami. Na terenie Instytutu powstał także ekperymentalny obiekt zbudowany 
z zastosowaniem hempcrete, ilustrujący możliwości materiału.

Fotografia 5
Siedmiopiętrowy budynek użyteczności publlicznej w Clermont Ferrand we Francji

Uwaga: do budowy zastosowano bloczki konopno-wapienne.
Źródło: jak w fotografii 3.
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Fotografia 6
Budynek eksperymentalny zbudowany przez IWNIRZ – pierwszy obiekt z hempcrete 
w Polsce

Źródło: jak w fotografii 1.



MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI 163

Obecnie w Polsce możliwy jest zakup paździerza od polskich producentów (np. Konopie 
Podlaskie) oraz specjalnych spoiw (produkt zagraniczny, dystrybuowany w Polsce). Możliwe 
jest także wytworzenie spoiwa na bazie ogólnodostępnych składników, ale niesie to ryzyko 
błędów i otrzymania niepożądanych parametrów materiału. Mała liczba producentów po-
woduje, że komponenty są droższe, a dostęp do nich urudniony. Obecnie trwają badania nad 
właściwościami kompozytów wytworzonych z dostępnych w Polsce surowców. Aktualnie 
cena komponentów (konopie produkowane na Podlasiu i specjalne spoiwo dystrybuowa-
ne w województwie opolskim) do wytworzenia 1m³ kompozytu o gęstości objętościowej  
330 kg/m³ wynosi ok. 480 zł. Przy założeniu, że budynek jednorodzinny może być budowa-
ny metodą gospodarczą, realny koszt będzie powiększony jedynie o koszt: transportu mate-
riału, elementów konstrukcji (drewnianej), energii do wykonania mieszanki oraz szalunku. 
Dla porównania koszt 1m³ bardzo dobrej jakości gazobetonu (dystrybuowanego w Polsce) 
wynosi ok. 410 zł. Dokładna analiza porówcza będzie możliwa dopiero po ustaleniu 
parametrów fizycznych kompozytu wykonanego z konkretnych, dostępnych w Polsce su-
rowców, co pozwoli określić porównywalne pod względem izolacyjności termicznej grubo-
ści przegrody.

Obok niedostatecznej dostępności komponentów przeszkodą w rozwoju technologii jest też 
brak odpowiednich norm. Niemniej, w przekonaniu autora, popularyzacja technologii i pojawie-
nie się zapotrzebowania na rynku zachęci ośrodki badawcze i naukowców do ich opracowania.

Podsumowanie

Kompozyty konopno-wapienne są nowym rozwiązaniem na rynku naturalnego budow-
nictwa. Światowe publikacje dostarczają wyników badań, potwierdzających ich budowla-
ną użyteczność oraz walor ekologiczny. Nie ma zauważalnych przeciwwskazań, aby także 
w Polsce możliwe było wznoszenie obiektów z zastosowaniem kompozytów konopno – wa-
piennych, z pożytkiem dla użytkowników oraz środowiska naturalnego.
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ARCHITECTURE AND RENAISSANCE OF HEMP

Summary

An aim of the article is to present a little known in Poland building technology which uses hemp-
lime mixes (hempcrete) to construct building partitions. The material was characterised basing on 
world-wide scientific publications and also on observations and analyses of practical applications 
of the material. The gathered data indicate the capabilities of using the technology in Poland as well 
as conditions to be fulfilled to make it effective. Popularisation of the issue aims at encouraging 
specialists of different branches to initiate scientific research. There is also the need to systemise the 
knowledge of this popular technical issue, which due to lack of literature in Polish is often presented 
incompletely or incorrectly in popular science sources.

Key words: hemp-lime composite, hempcrete, hemp, lime.
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