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Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu 

wapienno-konopnego – charakterystyka materiału

Mgr inż. Przemysław Brzyski, Politechnika Lubelska

1. Wprowadzenie

Udział budownictwa w zużyciu energii w Unii Europej-
skiej jest znaczący i wynosi około 40%, co jest rów-
noznaczne z emisją 842 milionów ton CO2 [1]. Bu-
downictwo jest również generatorem znacznej ilości 
odpadów, trudnych do zutylizowania. Alternatywą wo-
bec energochłonnych materiałów budowlanych sto-
sowanych obecnie szeroko jest możliwość wykorzy-
stania materiałów pochodzenia roślinnego. Oprócz 
drewna, które w budownictwie znajduje wiele zasto-
sowań, coraz częściej stosuje się materiały odpado-
we takie jak słoma zbożowa (technologia strawbale), 
a od niedawna również paździerze konopne (techno-
logia hempcrete).

Budownictwo z wykorzystaniem konopi włóknistych 
zostało zapoczątkowane we Francji na przełomie lat 
80. i 90. ubiegłego wieku przy remontach zabytkowych 
budynków o konstrukcji drewnianej [2]. W kolejnych 
latach zaczęto wykorzystywać paździerze konopne 
w połączeniu ze spoiwem wapiennym w budowie no-
wych domów jako materiał ścienny, izolacja dachów 
lub podłóg na gruncie [3]. Materiał ten jest obecnie 
przedmiotem badań wielu naukowców, gdyż nie zo-
stał on jeszcze znormalizowany. Istotne są zatem ba-
dania mające na celu określenie właściwości materia-
łu w zależności od składu oraz ich powtarzalności, aby 
ograniczyć obawy społeczeństwa o sensowność sto-
sowania przedmiotowego materiału wapienno-konop-
nego w budownictwie zamiast sprawdzonych, konwen-
cjonalnych materiałów budowlanych.

2. Konopia włóknista jako materiał budowlany

Konopia włóknista wg ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii jest odmianą konopi siewnej o śladowej ilości 
substancji psychoaktywnych THC – poniżej 0,2% w su-
chej masie ziela [4]. W Polsce jej uprawa jest dozwolona 
po uzyskaniu pozwolenia od wojewody danego regio-
nu. W budownictwie wykorzystywane są dwa półpro-
dukty z upraw konopi włóknistej stanowiące jej łodygę 
(słomę), a mianowicie włókno oraz zdrewniała część 
łodygi. Włókno konopne wykorzystywane jest do pro-
dukcji materiałów termoizolacyjnych – wełny konop-
nej (rys. 1). Włókna w tym celu spajane są za pomocą 
mączki kukurydzianej i zabezpieczane w pewnym stop-
niu przeciwogniowo sodą. Izolacyjność termiczna weł-
ny konopnej, opisana współczynnikiem przewodnictwa 
cieplnego λ, wynosi około 0,04 W/mK [3]. Z uwagi na wy-
soką zawartość celulozy materiał ma zdolności regu-
lowania poziomu wilgotności w pomieszczeniach przy 
zmieniających się warunkach wilgotnościowych. Izola-
cja termiczna z włókien konopi jest w stanie wchłonąć 
wilgoć w ilości 20% swojej masy przy zachowaniu swo-
ich parametrów dotyczących izolacyjności termicznej, 
co odróżnia ją od wełny mineralnej, której właściwości 
termoizolacyjne znacznie pogarszają się wraz ze wzro-
stem zawartości wilgoci w wełnie.

Kolejnym półproduktem z upraw konopi wykorzysty-
wanym od niedawna w budownictwie są paździerze 
konopne (rys. 2). Są to pocięte na kawałki o długości 
około 10–30 mm zdrewniałe części łodygi. O celowości 
stosowania ich w budownictwie przemawia ich wysoka 

Rys. 1. Płyta wełny konopnej [5]
Rys. 2. Paździerze konopne do zastosowania w budow-

nictwie [5]
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porowatość rzędu 60% [6], która decyduje o ich niskim 
współczynniku przewodności cieplnej λ rzędu 0,04– 
–0,06 W/mK [7]. Z drugiej strony wysoka porowatość 
powoduje znaczną nasiąkliwość masową materiału or-
ganicznego. Paździerze są w stanie wchłonąć wodę 
w ilości ich trzykrotnej masy. Obecność celulozy w ilo-
ści około 59–67% składu łodygi konopi [8, 9] zapew-
nia jednak możliwość wchłaniania wody, a następnie jej 
odparowywania w zależności od warunków otoczenia, 
bez wpływu na parametry techniczne paździerza. Wyko-
rzystywane są one jako wypełniacz kompozytu oparte-
go na spoiwie wapiennym. Kompozyt znajduje zastoso-
wanie jako wypełnienie ścian o konstrukcji drewnianej 
szkieletowej jak i również izolacja dachu oraz podłogi 
[3]. Jest on najczęściej wykorzystywany w postaci mo-
nolitu – poprzez umieszczenie mieszanki wapienno-ko-
nopnej w deskowaniu. W dalszej części artykułu scha-
rakteryzowany został omawiany kompozyt.

3. Przygotowanie mieszanki 
wapienno–konopnej

Istotne jest, aby paździerze konopne były dokładnie 
oczyszczone z włókien oraz pozbawione pyłów lub bar-
dzo drobnych frakcji paździerzy. Obecność pyłów spo-
woduje wzrost wodożądności mieszanki, a zbyt duża 
ilość wody przyczyni się do wydłużenia czasu wysy-
chania kompozytu. Paździerze powinny być dodawa-
ne do mieszanki jako suche, dlatego istotne są warunki 
ich przechowywania. Wilgotne mogłyby zakłócić za-
kładane proporcje wody zarobowej, a także przyczy-
nić się do wydłużenia czasu wysychania kompozytu. 
Długotrwały kontakt paździerza z wodą w czasie prze-
chowywania może doprowadzić również do pojawie-
nia się grzybów.
Najczęstszą przyczyną błędów wykonawczych w przy-
gotowywaniu mieszanki jest niewłaściwie określona ilość 
wody. Zarówno porowate paździerze, jak i spoiwo ma-
jące dużą powierzchnię właściwą są wodożądnymi ma-
teriałami. Zbyt mała ilość wody zarobowej może dopro-
wadzić do wchłonięcia jej znacznej ilości przez wysoce 
nasiąkliwe paździerze i pozostawienia niewystarczającej 

ilości wody potrzebnej do procesu wiązania spoiwa. 
Z drugiej strony zbyt duża ilość wody doprowadzić 
może do wydłużenia czasu wysychania przegrody lub 
rozsegregowania składników mieszanki.

Kolejność oraz sposób mieszania poszczególnych skład-
ników mieszanki nie są ściśle określone. W literaturze 
opisane są różne sposoby przygotowania mieszanki. 
Możliwe jest wymieszanie na sucho spoiwa i paździe-
rzy, a następnie dodanie wody, kontynuując mieszanie 
w betoniarce (rys. 3) [3]. Można również wymieszać 
na początku spoiwo z wodą, a następnie dozować paź-
dzierze, kontynuując mieszanie [11]. Z kolei Cerezo V. 
i Nguyen T. w swoich badaniach, w pierwszej kolejno-
ści moczyli paździerze konopne, a następnie dodawali 
je do wymieszanych materiałów spoiwa [12, 13] Goto-
wa mieszanka układana jest ręcznie między deskowa-
nie oraz zagęszczana poprzez ubijanie (rys. 4). Spoiwo 
wapienne jest najczęściej modyfikowane dodatkami hy-
draulicznymi lub pucolanowymi w celu przyspieszenia 
wiązania, lecz w ilości nie pogarszającej paroprzepusz-
czalności materiału.

4. Wybrane właściwości kompozytu

4.1. Paroprzepuszczalność

Wysoka porowatość kompozytu, obecność wypełnia-
cza organicznego oraz higroskopijny charakter spo-
iwa wapiennego i paździerzy konopnych zapewniają 
zdolność materiału do regulowania poziomu wilgotno-
ści z otoczenia. W przypadku podwyższonej wilgotno-
ści w pomieszczeniu, materiał zabsorbuje jej nadmiar, 
zwiększając swą masę termiczną. Kiedy z kolei poziom 
wilgotności otoczenia spadnie poniżej wilgotności ma-
teriału, ten uwolni ją na zewnątrz. Jest to istotna właści-
wość wpływająca na lepszy mikroklimat oraz komfort 
zamieszkania – brak odczucia „suchego” powietrza.
Walker R. [14] na podstawie swoich badań nad kompo-
zytem konopnym z wykorzystaniem różnych składników 
spoiwa (wapno hydratyzowane + jeden z dodatków: ce-
ment, wapno hydrauliczne, granulowany żużel wielko-
piecowy oraz metakaolin) stwierdził, że nie ma istotnej 

Rys. 3. Mieszanie składników [3] Rys. 4. Mieszanka umieszczona w deskowaniu ściennym [10]
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różnicy we współczynniku oporu dyfuzyjnego w zależ-
ności od rodzaju spoiwa (w przybliżeniu µ≈5,5) oraz, że 
większy wpływ na wartość paroprzepuszczalności mają 
makropory pomiędzy cząsteczkami konopi niż mikro-
pory w strukturze spoiwa.
Jednak im mniej materiału hydraulicznego w spoiwie, 
tym mniejszy jest współczynnik oporu dyfuzyjnego, 
gdyż spoiwo hydrauliczne (przede wszystkim cement) 
powoduje większą szczelność materiału.

4.2. Masa termiczna

Masa termiczna materiału budowlanego lub budynku 
opisuje zdolność do pochłaniania ciepła z otaczają-
cego powietrza oraz jego powolnego uwalniania, gdy 
spadnie temperatura powietrza. Największą masą ter-
miczną charakteryzują się materiały o wysokim cieple 
właściwym, dużej gęstości oraz niskim przewodnictwie 
cieplnym. Kompozyt wapienno-konopny łączy w sobie 
dobrą izolacyjność termiczną dzięki porowatej struk-
turze samego kompozytu, a także znacznym ciepłem 
właściwym (wg danych z literatury około 1300 J/kg·K 
[14]) za sprawą obecności spoiwa wapiennego oraz 
higroskopijnej naturze celulozy konopnej. Jest to nie-
spotykana właściwość pośród lekkich materiałów bu-
dowlanych. Masa termiczna ogranicza nagłe wahania 
temperatury w pomieszczeniach, zapewnia komforto-
wy mikroklimat.

4.3. Przewodnictwo cieplne

Paździerze konopne, z uwagi na porowatą strukturę 
(około 60% objętości stanowi powietrze), charaktery-
zują się wspomnianą wcześniej niską przewodnością 
cieplną λ, rzędu 0,040–0,060 W/mK [7]. Obecność lek-
kiego, porowatego wypełniacza w kompozycie, w dużej 
mierze decyduje o jego dobrych właściwościach termo-
izolacyjnych. Poza tym, wpływ na poziom izolacyjności 
ma technologia wykonania przegrody [15], kierunek uło-
żenia paździerzy [13] oraz sposób zagęszczania mie-
szanki [6, 7]. Lekkie wypełniacze oraz ich losowy spo-
sób ułożenia uniemożliwiają zagęszczenie mieszanki 
pod wpływem siły ciężkości. Konieczne jest zagęszcze-
nie ręczne lub mechaniczne (natrysk pod ciśnieniem). 

Siła zagęszczania decyduje o strukturze kompozy-
tu. Zbyt lekkie ubijanie prowadzi do powstania porów 
technologicznych – wolnych przestrzeni pomiędzy nie-
którymi paździerzami. Tak powstała struktura porowa-
ta stwardniałego kompozytu wpływa na poprawę jego 
parametrów termoizolacyjnych [15, 6]. Przewodnictwo 
cieplne materiału powinno badać się, w kierunku zgod-
nym z przewidywanym miejscem aplikacji kompozytu, 
uwzględniając kierunek układania mieszanki w desko-
waniu (rys. 5).
Kolejną właściwością materiału, od której zależy jego 
przewodnictwo cieplne, jest jego gęstość objętościo-
wa. Na gęstość wpływ ma również sposób zagęszcza-
nia, ale przede wszystkim proporcja spoiwa do wypeł-
niacza konopnego. Wraz ze wzrostem udziału spoiwa 
w mieszance, rośnie gęstość kompozytu oraz wzrasta 
przewodnictwo cieplne [7, 15]. Na rysunku 6 przedsta-
wiono zależność współczynnika λ od gęstości przykła-
dowego kompozytu.

4.4. Właściwości mechaniczne

Kompozyt wapienno konopny jest wykorzystywany 
przede wszystkim jako wypełnienie drewnianej kon-
strukcji szkieletowej. Materiał ma za zadanie przenieść 
swój ciężar własny oraz usztywnić konstrukcję drew-
nianą. Kompozyt nie jest przeznaczony do przenosze-
nia obciążeń od stropów oraz dachu. Zwiększanie wy-
trzymałości wiąże się z pogorszeniem innych, bardziej 
istotnych dla tego materiału właściwości (wzrost gęsto-
ści, obniżenie izolacyjności termicznej) [15]. Podstawo-
wym parametrem opisującym właściwości mechanicz-
ne każdego materiału budowlanego jest wytrzymałość 
na ściskanie. Zniszczenie materiału pod wpływem osio-
wego, pionowego obciążania ma inną postać niż be-
tonu na kruszywie mineralnym [7]. W początkowej fa-
zie obciążania zachowanie materiału jest sprężyste. 
W drugiej fazie próbka przestaje wykazywać zachowa-
nie liniowe, ulega znacznej deformacji, przy powolnym 
przyroście naprężeń. Natomiast w ostatniej fazie, prób-
ka która uległa znacznej deformacji, pod wpływem cię-
gle rosnącego obciążenia, nie zostaje całkowicie znisz-
czona, lecz następuje ponowny wzrost naprężeń, przy 

Rys. 5. Kierunek układania mieszanki / kierunek przepływu 
ciepła (archiwum autora)

Rys. 6. Wykres zależności współczynnika przewodności 
cieplnej od gęstości kompozytu [7]

ρ
 [

k
g

/m
3
]

ρ [W/mK]

kierunek układania

0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

R2 = 0,9644

przepływ ciepła

50 mm

30
0 

m
m

300 mm

650

600

550

500

450

400

350

300



PRZEGLĄD BUDOWLANY 1/2016

KONSTRUKCJE – ELEMENTY – MATERIAŁY

A
R

T
Y

K
U

Ł
Y

 
P

R
O

B
L

E
M

O
W

E

32

ustabilizowaniu poziomu odkształceń [6]. Na rysunku 
7 pokazano postać zniszczenia próbki, po przemiesz-
czeniu głowicy ściskającej na odległość 30 mm.
W przypadku omawianego kompozytu, wytrzymałość 
zależy od wielu czynników – rodzaju spoiwa [16], pro-
porcji spoiwa do wypełniacza konopnego [7, 15], frak-
cji paździerza [17, 6] oraz od sposobu zagęszczenia 
mieszanki [15]. Spoiwo wapienne wiąże oraz tward-
nieje w procesie karbonatyzacji, polegającej na łącze-
niu chemicznym dwutlenku węgla pochłoniętego z oto-
czenia z wodorotlenkiem wapnia obecnym w spoiwie 
w obecności wilgoci. Jest to jednak proces długotrwały. 
W celu przyspieszenia wiązania spoiwa, co jest z tech-
nologicznego punktu widzenia wznoszenia ścian z tego 
materiału bardzo istotnie (możliwość przeniesienia cię-
żaru własnego bez ryzyka osiadania ściany), spoiwa 
wapienne modyfikowane są dodatkami hydraulicznymi 
oraz pucolanowymi. Wzrost udziału spoiwa w kompo-
zycie prowadzi do zwiększenia gęstości, zmniejszenia 
porowatości, uzyskania zwartej struktury, ograniczenia 
ilości i wielkości porów wynikających z niedokładnego 
zagęszczenia – większa ilość spoiwa wypełni więcej 
wolnych przestrzeni pomiędzy losowo ułożonymi paź-
dzierzami, co przyczyni się do wzrostu wytrzymałości 
kompozytu (rys. 8, rys. 9).
Istotne są również frakcje paździerzy. Wpływ długości 
frakcji (od 0,063 do 8 mm) na właściwości mechaniczne 
kompozytu badała m.in. Nadezda Stevulova [17], któ-
ra stwierdziła, że zwiększanie długości frakcji wpływa 
na obniżenie wytrzymałości na ściskanie. Ma to związek 

z ilością spoiwa – od frakcji zależy jej powierzchnia 
właściwa, która rośnie wraz ze zmniejszeniem długo-
ści frakcji. Cząstki paździerzy powinny być całkowicie 
otoczone spoiwem, więc wzrost powierzchni właściwej 
skutkuje większym zapotrzebowaniem na spoiwo. Wy-
trzymałość kompozytu zależy również od rodzaju za-
gęszczenia – m.in. stopnia kompresji. Siła ręcznego 
ubijania mieszanki w deskowaniu decyduje o struktu-
rze kompozytu, o ilości, wielkości i rozkładzie wolnych 
przestrzeni pomiędzy wypełniaczami [6, 15].

4.5. Odporność na korozję biologiczną

Z wykorzystaniem materiałów organicznych pochodze-
nia roślinnego w budownictwie wiąże się ryzyko poja-
wienia się pleśni oraz grzybów na powierzchniach ele-
mentu. Paździerze konopne w połączenia ze spoiwem 
wapiennym są w normalnych warunkach wilgotnościo-
wych odporne na rozwój korozji biologicznej. Środowi-
sko alkaliczne, jakie stwarza obecność wapna, uniemoż-
liwia rozwój większości mikroorganizmów. We Francji 
przeprowadzono badania, wszczepiając w kompozyt 
zarodniki mikroorganizmów odpornych na środowisko 
zasadowe. Jednak po kilku tygodniach, w normalnych 
warunkach wysychania, mikroorganizmy obumarły z po-
wodu braku składników odżywczych [2]. Dobranie nie-
właściwego spoiwa, np. zawierającego zbyt duży udział 
cementu, może skutkować ograniczeniem paroprze-
puszczalności, co może doprowadzić do rozwoju grzy-
bów na powierzchni ściany (rys. 10).

4.6. Odporność ogniowa

Wysoka wartość energetyczna konopi włóknistych spra-
wia, że są one wydajnym surowcem energetycznym. 
Paździerze konopne dokładnie pokryte spoiwem wa-
piennym są jednak zabezpieczone przed działaniem 
ognia. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych 
środków mających na celu zwiększenie ognioodporno-
ści, jak np. związków boru stosowanych izolacjach ce-
lulozowych. We Francji przeprowadzane były badania 
ogniowe na ścianie o grubości 25 cm wykonanej z blocz-
ków kompozytowych. Do powierzchni ściany przyło-
żono płomień na czas 1h 40 min. Nie zaobserwowano 

Rys. 8. Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od 
gęstości kompozytu [15]

Rys. 7. Postać zniszczenia próbki po teście ściskania 
(archiwum autora)

Rys. 9. Wykres zależności wytrzymałości na ściskanie od 
zawartości spoiwa w kompozycie [6]
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zniszczenia materiału oraz emisji szkodliwych substan-
cji [2]. Kolejny test przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, 
polegający na przyłożeniu palnika z płomieniem o tem-
peraturze bliskiej 2000°C przez okres 9 minut [5]. Efek-
tem było zwęglenie powierzchni o średnicy przyłożo-
nego płomienia, jedynie po stronie zewnętrznej. Warto 
nadmienić, iż warunki badania były zaostrzone, gdyż 
średnia temperatura pożaru w budynkach osiąga tem-
peraturę zwykle do 800°C, a zapłon drewna następu-
je w temperaturze przy jego powierzchni równiej oko-
ło 400°C, utrzymującej się przez relatywnie długi czas 
(bez inicjującego płomienia) [18].

5. Podsumowanie

Wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego 
w budownictwie wypisuje się w działania zrównoważo-
nego rozwoju. Budownictwo naturalne stwarza warun-
ki zdrowotne dla mieszkańców takich budynków, a tak-
że wpływa na zmniejszenie zużycia energii zarówno 
w fazie produkcji materiału budowlanego, jak i w fazie 
użytkowania budynku (dobre właściwości termoizola-
cyjne materiałów zmniejszają zapotrzebowanie na cie-
pło do ogrzewania).
Materiał budowlany, jakim jest kompozyt wapienno-ko-
nopny, charakteryzuje się unikatowymi właściwościa-
mi, nietypowymi dla lekkich materiałów na bazie or-
ganicznych składników (wysoka pojemność cieplna, 
odporność na korozję biologiczną i ogień). Przewod-
nictwo cieplne materiału pozwala na wykonanie jedno-
litej ściany (grubość 300–400 mm), spełniając obecne 
wymagania cieplne bez konieczności stosowania do-
datkowej izolacji termicznej. Właściwości mechanicz-
ne kompozytu są wystarczające, aby wykorzystywać 
go jako materiał wypełniający drewnianą konstrukcję 
szkieletową. Higroskopijny charakter materiału decydu-
je o zdolności regulowania poziomu wilgotności w po-
mieszczeniach.

Ograniczeniem w szerokim stosowaniu konopi w bu-
downictwie jest ciągle ich mały dostęp w wielu krajach, 
problemy związanie z przerobem plonów (brak zaple-
cza technologicznego), a także przywiązanie społe-
czeństwa do tradycyjnych rozwiązań w budownictwie. 
Jednak śledząc dane dotyczące powierzchni upraw ko-
nopi na cele budowlane, a także liczby powstających 
budynków stwierdzić można, iż rośnie popularność tej 
technologii.
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