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Budowanie obiektów w sposób przy-
jazny dla środowiska staje się po-
wszechne nie tylko wśród deweloperów,
którzy ubiegają się o certyfikaty takie,
jak Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED) lub Building
Research Establishment Environmental
Assessment Method (BREEAM), ale
również wśród innych inwestorów.

Co to jest hempcrete?
Hempcrete, czyli kompozyt konop-

no-wapienny jest materiałem budowla-
nym, który ma szansę zrewolucjonizo-
wać naturalne budownictwo na świecie.
Ma neutralny ślad węglowy, ponieważ
podczas wzrostu konopie włókniste
(Cannabis Sativa L.) pochłaniają więcej
dwutlenku węgla, niż zużywa się póź-
niej do produkcji materiałów budowla-
nych [8]. Zalety hempcrete, to m.in. bar-
dzo dobra izolacyjność i akumulacja
ciepła. Ściana wykonana z tego materia-
łu o grubości ok. 35 cm spełnia wyma-

gania dotyczące współczynnika przeni-
kania ciepła, które będą obowiązywać
od 2021 r. Hempcrete, ze względu na
strukturę, jest również dobrym izolato-
rem akustycznym. Wyróżnia się paro-
przepuszczalnością oraz jest w 100%
biodegradowalny. Kolejną istotną zale-
tą jest jego całkowita niepalność [7, 10].

Sposób wytwarzania
Kompozyt konopno-wapienny składa

się z wypełniacza, którym są zdrewnia-
łe fragmenty konopi o frakcji 5 – 25 mm,
pozyskiwane z łodyg oraz spoiwa. Paź-
dzierze konopne powinny być oczysz-
czone z włókien oraz frakcji pylistej,
gdyż wpływją one na wydłużenie czasu
wymaganego do wyschnięcia i narażają
materiał na rozwój korozji biologicznej.
Podstawowym spoiwem jest mieszanka
wapna hydratyzowanego i hydraulicz-
nego w proporcji 9 : 1. Można też sto-
sować wapno hydratyzowane z dodatka-
mi takimi, jak cement, popiół lotny, ze-
olit czy granulowany żużel wielkopie-
cowy, a także cement lub gotowe mie-
szanki dedykowane do tego materiału
np. Tradical PF70 lub Tradical HB. Wy-

mienione składniki należy dokładnie wy-
mieszać z wodą w proporcjach: 35% wag.
spoiwa wapiennego; 15% wag. paździe-
rzy konopnych oraz 50% wag. wody.
Kompozyt konopno-wapienny powinien
mieć gęstość 300 – 500 kg/m3, aby za-
pewnić odpowiednią wytrzymałość i od-
porność termiczną. Modyfikacja pro-
porcji paździerzy do spoiwa wapiennego
umożliwia zmianę końcowych parame-
trów fizykomechanicznych materiału.
W zależności od przeznaczenia i miejsca
aplikacji stosuje się receptury różniące się
przede wszystkim gęstością [4]. Obecnie
prowadzone są również badania mające
na celu opracowanie odpowiedniego
składu betonu konopnego do wykonywa-
nia przegród budowlanych z wykorzysta-
niem technologii druku 3D [3].

Zastosowanie
Beton konopny przeznaczony jest do

wykonywania przegród zewnętrznych,
wewnętrznych oraz płyt podłogowych,
a także ocieplania stropów i dachów. Na-
leży zaznaczyć, że nie jest to materiał
konstrukcyjny i służy jedynie jako wy-
pełnienie oraz usztywnienie konstruk-
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Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę beto-
nu konopnego (ang. hempcrete) na podstawie przeglądu litera-
tury oraz własnych badań wstępnych. Beton konopny jako
kompozyt nie został dokładnie zbadany, a jego skład unormo-
wany pomimo tego, że składa się z dobrze znanych komponen-
tów oraz szeroko opisanych w literaturze. Charakteryzuje się
małym współczynnikiem przenikania ciepła i dużą jego akumu-
lacją, co wpływa na poprawę komfortu cieplnego użytkowni-
ków budynków. Porowatość kompozytu przekłada się także
na dobrą izolacyjność akustyczną – coraz ważniejszy parametr
we współczesnym budownictwie. Ujemny ślad węglowy stawia
go na piedestale wśród innych ekologicznych materiałów. Be-
ton konopny jest paroprzepuszczalny, a więc reguluje wilgot-
ność względną w pomieszczeniach, dzięki czemu nie ma oba-
wy o rozwój mikroorganizmów w przegrodzie.
Słowa kluczowe: beton konopny; budownictwo naturalne; kom-
pozyt.

Abstract. The article presents the characteristics of hemp
concrete on the basis of a literature review and own experience
with preliminary research. This material, as a composite, has not
been thoroughly studied and its composition is standardised,
despite the fact that it consists of well-known, used and widely
described components. It is characterized by a low coefficient of
heat penetration with high heat accumulation, which greatly
improves the conditions of thermal comfort for users. The level
of porosity of the composite also translates into acoustic
insulation, which is becoming an increasingly important
parameter for modern construction. Negative carbon foot print
putsit on the pedestal among other ecological materials. Hemp
concrete is vapour-permeable, so it regulates the relative humidity
in rooms, so there is no concern about the development of
microorganisms in the partition.
Keywords: hemp concrete; natural construction; composite.
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cji. Standardową techniką budowy ścian
jest metoda szalunkowa (fotografia 1),
ale istnieje również metoda natrysko-
wa oraz budowa z bloczków prefabry-
kowanych, która ma szansę najbardziej
się rozwinąć. Produkowane są także pre-
fabrykowane panele ścienne stanowią-
ce segment ściany, wykonany w kon-
strukcji szkieletu drewnianego [1].

Prefabrykaty
Wybór metody budowy przegród

przekłada się na czas przerw technolo-
gicznych przed nałożeniem tynków.
W przypadku stosowania metody sza-
lunkowej czas całkowitego wyschnięcia
przegrody grubości 30 cm może trwać
nawet 2 miesiące. Zastosowanie prefa-
brykatów eliminuje problem długiego
czasu budowy i jest kluczowym uspraw-
nieniem w realizacji budynków. Ponad-
to prefabrykaty (bloczki) odznaczają się
większym stopniem zagęszczenia niż
kompoyzt konopno-wapienny w meto-
dzie szalunkowej oraz zawierają piasek,
dzięki któremu zwiększa się sztywność
i pojemność cieplna elementu [5].

Stopień zagęszczenia przekłada się
bezpośrednio na wzrost współczynnika
przenikania ciepła U [W/m2•K]. Aby nie
doprowadzić do pogorszenia parame-
trów cieplnych, możliwe jest wykonanie
otworów i drążeń w pełnym bloczku
(fotografia 2), co wpływa na skrócenie
czasu schnięcia materiału na etapie pro-
dukcyjnym, zmniejsza ciężar oraz po-
prawia izolacyjność termiczną [2].
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Fot. 1. Metoda szalunkowa budowy prze-
grody zewnętrznej z kompozytu konopno-
-wapiennego [9]
Photo 1. Formwork method of building an
external partition made of hempcrete [9]

Fot. 2. Prefabrykowany bloczek hempcre-
te [6]
Photo 2. Prefabricated hempcrete block [6]
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