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6. RODZAJE MIESZANKI KONOPNO-WAPIENNEJ

W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej mieszance
konopno-wapiennej, krótko opisując możliwe
wersje, zarówno jeśli chodzi o rodzaj paździerzy
konopnych, jak i o spoiwo. Oba składniki mają
bowiem wpływ na to jakie cechy będzie miał gotowy beton konopny. Opowiemy również o tym
jak należy dopasować mieszankę do poszczególnych zastosowań hempcretu.
Rodzaje paździerzy konopnych
Ogólnie rzecz biorąc jeśli chodzi o paździerze konopne przeznaczone do celów budowlanych, nie
ma zbyt wielu odmian, które spełniają wymagania
przedstawione w rozdziale 2. Kawałki paździerzy powinny mieć między 10 a 25 mm długości, mogą zawierać pewna ilość drobnych frakcji, ale, na ile to
możliwe, nie powinny zawierać frakcji pylastej.
Wyjątek stanowi aplikacja natryskowa, w której
wykorzystuje się drobniejsze paździerze (o mniejszej
długości). Dłuższe kawałki mogłyby powodować blokowanie mechanizmu natrysku. Jeśli jednak beton
konopny ma być nakładany ręcznie zawsze należy
stosować paździerze o większej grubości, ponieważ
właśnie one tworzą mocną i dobrze oddychającą
strukturę ściany. Krótsze kawałki zdrewniałej części
łodygi konopi przy wykorzystaniu techniki natryskowej nie tworzą takiej samej struktury, lecz osiągnięta
dzięki wykorzystaniu techniki natryskowej dodatkowa przyczepność w pełni to wynagradza.
Rodzaje spoiwa
Wyróżnić można dwa etapy zachodzące w ścianie
konopnej, związane z spoiwem. Pierwszy, dotyczy
początkowego, wstępnego wiązania zachodzącego
w ułożonym w deskowaniu ściennym materiale i odbywa się zanim zdjęte zostanie to deskowanie. Ponieważ powinno ono zostać usunięte tak szybko jak
to możliwe, aby mógł rozpocząć się proces wysychania betonu konopnego, początkowe wiązanie musi
być na tyle mocne, żeby świeży beton konopny mógł

przenieść ciężar własny w czasie drugiego etapu,
w którym kontynuowany jest proces wiązania spoiwa, a beton konopny powoli wysycha i twardnieje.
Składnikiem betonu konopnego, który ma największy wpływ na oba etapy jest właśnie spoiwo. Choć
w przypadku betonu konopnego spoiwo jest zawsze
wapienne, to jego wybór nie polega wyłącznie na
wyborze wapna, które nam się podoba. Większość
rodzajów wapna nie sprawdza się bowiem w wielu
zastosowaniach jako spoiwo.
Spoiwo w betonie konopnym powinno:
• zapewnić betonowi konopnemu wystarczającą
siłę do utrzymania ciężaru wysychającej ściany
hempcretowej (do tego konieczne są właściwości
hydrauliczne spoiwa)
• po pierwszym etapie umożliwić dalsze wysychanie materiału, głównie paździerzy konopnych (do
tego konieczna jest paroprzepuszczalność betonu konopnego)
• zapewnić betonowi konopnemu pełną stabilność
(to wymaga długookresowej wytrzymałości, która nie ulegnie osłabieniu w czasie).
Większość rodzajów wapna budowlanego, łącznie
ze sztucznym, modyfikowanym wapnem hydraulicznym charakteryzuje powolne początkowe wiązanie (więcej niż kilka dni) i potrzeba wiele czasu
aby osiągnęły swą pełną wytrzymałość. Nawet po
zakończeniu pierwszego etapu (początkowego wiązania) większość rodzajów wapna nie jest wystarczająco mocna, żeby przenieść podczas wysychania ciężar ściany konopnej. Jeżeli ściana konopna
jest zbudowana przy wykorzystaniu wapna, które nie osiąga wystarczająco szybko odpowiedniej
wytrzymałości, konsekwencje mogą być naprawdę
poważne. Kiedy deskowanie zostaje usunięte, dolna część ściany jest narażona na odpadanie fragmentów na zewnątrz powierzchni ściany lub też,
przy najgorszym scenariuszu, na całkowite obsunięcie i rozpadnięcie się (zobacz rozdział 5).
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Aby tego uniknąć należy wykorzystać spoiwo,
które zawiera składnik zapewniający szybkie wiązanie i wstępne utwardzenie, w ciągu 24 godzin,
tak aby możliwe było bezpieczne usunięcie deskowania. Właściwe spoiwo użyte do betonu konopnego musi charakteryzować się mocnym początkowym wiązaniem hydraulicznym, lecz także musi
pozostać paroprzepuszczalne podczas i po wiązaniu, tak aby wilgoć odparowywała z paździerzy
konopnych i z całej ściany. Te dwie funkcje można osiągnąć przy wykorzystaniu jednego z dwóch
spoiw dostępnych na rynku.
Na rynku brytyjskim dostępne są dwa spoiwa
stworzone specjalnie z myślą o betonie konopnym.
Choć ich dokładny skład objęty jest tajemnicą handlową, ogólnie uważa się, że stanowią one mieszankę wapna hydratyzowanego, jako głównego składnika oraz pewnej ilości cementu portlandzkiego,
zapewne ok. 20–30%, zależnie od producenta, jak
również z niewielkich ilości składników pucolanowych (w rozdziale 3 znajdziesz więcej informacji na
temat wapna, cementu i innych dodatków). Proporcja wykorzystanego cementu jest wystarczająca
do uzyskania wystarczająco mocnego początkowego wiązania a także utrzymania ogólnej paroprzepuszczalności gotowego betonu konopnego. Te dwa
spoiwa to „Tradical® HB”, produkowany przez firmę
Lhoist oraz „Batichanvre®”, produkowany przez firmę St Astier. Oba spoiwa zostały stworzone we Francji. „Tradical® HB” jest obecnie produkowany na licencji w Wielkiej Brytanii.
Drugą możliwością jest wykorzystanie wapna, które w naturalny sposób ma właściwości hydrauliczne, jak choćby naturalny cement. Jeden z takich cementów naturalnych, „Prompt” produkowany przez
firmę Vicat jest oryginalnie przeznaczony do innych
celów, został jednak przetestowany i jest obecnie
stosowany jako spoiwo w betonie konopnym. Naturalne cementy bardzo szybko wiążą i twardnieją,
ale zachowują paroprzepuszczalność, której brakuje cementowi portlandzkiemu. Naturalny cement
Prompt jest produkowany we Francji ze specjalnego rodzaju wapna, które tam występuje. Produkuje
się go przy wykorzystaniu tego samego procesu, co
przy produkcji wapna hydraulicznego.
Są również inne spoiwa możliwe do wykorzystania przy produkcji betonu konopnego zawierające
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wysoką proporcję wapna hydratyzowanego, o których warto tutaj wspomnieć. Wapna powietrzne
wiążą bardzo powoli w procesie karbonatyzacji,
a ponieważ woda wykorzystana przy wykonywaniu
mieszkanki musi stopniowo wyparowywać z gotowej ściany, przegrody ścienne wykonane przy użyciu tego rodzaju spoiwa doznają niewielkiego skurczu się w czasie wysychania – zazwyczaj, 2–3 mm na
krawędziach. Nie jest to problem dla gotowego betonu konopnego, jednak w pewnych sytuacjach może powodować komplikacje, ponieważ może mieć to
wpływ na szczelność przegrody(zobacz Rozdział 21.
Główne cechy trzech opisanych spoiw są przedstawione w tabeli 1. W czasie pisania tej książki były
to jedyne trzy produkty przetestowane i dostępne
na rynku w Wielkiej Brytanii, lecz wydaje się, że rynek będzie się otwierał w tym aspekcie. Firma Vicat
jest obecnie w trakcie procesu tworzenia specjalnego spoiwa przeznaczonego do betonu konopnego,
którego skład opiera się na naturalnym cemencie
„Prompt”. Wiemy również o przynajmniej dwóch
firmach, które pracują nad spoiwem przeznaczonym specjalnie do betonu konopnego.
Niektóre z najwcześniejszych publikacji dotyczących budowania z konopi zawierają receptury na
własne mieszanki spoiwa do betonu konopnego.
Nigdy nie próbowaliśmy tego robić podczas realizacji zlecanych nam projektów i nie polecamy takich prób, ponieważ:
• W sytuacji mieszania suchych składników na
własną rękę i na małą skalę bardzo trudno jest
wyprodukować jednolitą mieszankę o cechach
porównywalnych do tych osiąganych przez spoiwa wymieszane przy pomocy maszyn.
• Mimo że własnoręczna produkcja wydaje się dużo
tańsza, może powodować jednak dodatkowe
komplikacje a przez to powodować nieprzewidziane straty czasowe i finansowe w procesie budowy.
• Dla budowania komercyjnego wykorzystanie takiego spoiwa byłoby bardzo ryzykowne, ponieważ
oznaczałoby wzięcie na siebie odpowiedzialności za jakość produktu oraz za jakość konstrukcji
budynku.
• Badania i testy wymagane do tego, aby spoiwo „domowej – roboty” nadawało się do wykorzystywania
przy budowach wymaga czasu i dużych nakładów
finansowych – dla niewielu osób jest to opłacalne.

6-01 SPOIWA DO BETONU KONOPNEGO

Produkty zastrzeżone i testowanie
W ostatnich latach pojawiło się wiele dyskusji na
temat tego, że choć spoiwa produkowane specjalnie na potrzeby betonu konopnego zawsze były
produktami zastrzeżonymi i, jak dotąd, były dostępne jedynie u wyspecjalizowanych dostawców
to wszystkie ich składniki są dostępne na rynku.
Dyskusje dotyczą również udostępniania receptur
na spoiwa, co zwiększyłoby dostępność spoiw do
betonu konopnego na rynku. Jak dotąd, nie osiągnięto w tej sprawie porozumienia.
Główna przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista: otrzymanie gotowego i przetestowanego
produktu to proces kosztowny, a po publicznym
ogłoszeniu receptury produkty, raczej nie dałoby się uzyskać zwrotu z inwestycji. Takie spoiwo,
którego receptura będzie ogólnodostępna jest na
pewno kwestią przyszłości i wiąże się z określeniem standardów budowania z betonu konopnego, co w końcu na pewno będzie miało miejsce.
Szybko rosnąca aktualnie popularność betonu
konopnego niewątpliwie jest zasługą producentów
opatentowanych spoiw, szczególnie firmy Lhoist

i Lime Technology, w związku z rozwojem spoiwa
„Tradical® HB” w Wielkeij Brytanii. Jednak niektórzy
w branży uważają, że opatentowane spoiwa są mieczem o dwóch ostrzach. Z jednej strony firmy zainwestowały w ciągu ostatniej dekady czas i pieniądze w badania i rozwijanie produktów związanych
ze spoiwami oraz promocję betonu konopnego.
W efekcie tych działań powstało wiele budynków
z betonu konopnego w całej Wielkiej Brytanii, które stanowią dowód potencjału tego materiału.
Z drugiej strony, potrzeba rozwoju tych materiałów
wiąże się bezpośrednio z potrzebą sprzedawania
produktu. Komercyjne aspekty powodują całą serię problemów z punktu widzenia rozwijającego
się przemysłu i kontrahentów. Na przykład, kiedy
na podstawie przeprowadzonych badań powstają
opatentowane produkty, wyniki badań nie zawsze
są udostępniane na szerszą skalę, całemu przemysłowi. Wyniki badań również nie zawsze są zbieżne,
ze względu na trudności związane z porównywaniem różnych materiałów.
Kolejną kwestią są umiejętności i wiedza, których
wymaga budowanie z betonu konopnego, a których
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Zalecenia
producenta
odnośnie do
temperatury, w której
można je
wykorzystywać
5–30°C

5–25/30°C

5–30°C

Spoiwo

Batichanvre®

Prompt Natural
Cement

Tradical® HB

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

Podłogi

Tak
Nie, dystrybuuowany jedynie z paździerzami
konopnymi Tradical® HF, jako część systemu

Tak
Nie, jedynie z paździerzami konopnymi Hemp Technology’s Tradical® HF, jako element systemu

Prompt Natural
Cement

Tradical® HB

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Ściany

Batichanvre®

Czy jest dostępne samo spoiwo

6–8 tygodni

6–8 tygodni

6–8 tygodni

Odpowiednia
do aplikacji
natryskowej

Lhoist UK

Vicat

St Astier

Producent

Tak

Tak

Tak

Izolacja
dachu

Tak

Tak

Tak

Izolacja
litych
ścian

Tak

Tak

Tak

Jeżeli potrzebne jest potwierdzenie ze strony LABS, użycie ograniczone do wykończeń określonych w systemie

Wykończenia wapienne lub inne, „oddychające”
wykończenia

Wykończenia wapienne lub inne, „oddychające”
wykończenia

Zalecane wykończenia

Tak

Tak

Tak

Sufity

Jako tynk
wapienno-konopny

Wielka Brytania (powstał
we Francji, obecnie
produkowany w Wielkiej
Brytanii)

Francja

Francja

Kraj produkcji

Odpowiedni do stosowania na (według zaleceń producenta)

Tak, jako część systemu
budowania ścian Tradical® Hemcrete

Nie

Może być wykorzystywane z paździerzami pochodzącymi z różnych źródeł

24 godziny

30 minut

Minimum 30 minut,
do 24 godzin

Nie

Nie

Poręczenie ze strony
LABS (jak obok)

Spoiwo

*depende

Czas wysychania (zanim
można układać
wykończenia)

Tak

Tradical® HB

Czas potrzebny na
wstępne szybkie
wiązanie spoiwa (zanim można usunąć
deskowanie)

Tak

Tak

Prompt Natural
Cement

Nie

Tak

Batichanvre®

Wstępnie zaaprobowane przez LABS
(Local Authority Building Control –
Samorządowy Nadzór Budowlany)

Budynki w Wielkiej Brytanii zostały
przyjęte przez nadzór budowlany

Spoiwo

brakuje w budownictwie. Wykonanie budynku z betonu konopnego, o ile nie buduje się z prefabrykatów, jest zależne przede wszystkim od kompetencji
wykonawców. Z tego powodu, co może być zaskakujące, część producentów niechętnie udostępnia
swoje produkty osobom, które nie mogą się wykazać odpowiednimi kompetencjami do tego typu
prac. Budowanie z betonu konopnego jest dużo
bardziej skomplikowane, niż otwarcie worka z cementem, zmieszanie go w proporcji 4:1 z piaskiem
i dodanie odpowiedniej ilości wody do uzyskania
pożądanej konsystencji. Mamy jednak nadzieję,
że problem związany z umiejętnościami, które są
nadal rzadkością w branży, zostanie rozwiązany poprzez szkolenie ekip wykonawczych, a nie restrykcje związane z dostępem do materiałów.
W czasie pisania książki, „Tradical® HB” był jedynym spoiwem do betonu konopnego, które zostało
przetestowane przez LABC (Local Authority Building
Control) i wstępnie zaakceptowane na rynku brytyjskim. Równocześnie przeprowadzono testy paździerzy konopnych „Tradical® HF”, które stanowią
element systemu budowania Tradical® Hemcrete®.
Spoiwo jest więc zaakceptowane na rynku jedynie
pod warunkiem mieszania go z konkretnym rodzajem paździerzy konopnych.
Korzystanie z materiałów, które nie przeszły pomyślnie testów nie musi koniecznie oznaczać, że budynek
nie zostanie formalnie odebrany, jednakże oznacza
to dodatkowy etap w procesie budowy. W praktyce
nie mieliśmy nigdy żadnych trudności z akceptacją
konopnych budynków przez nadzór budowlany,
szczególnie że hempcrete nie jest to element nośny
ściany. We Francji, gdzie przemysł jest bardziej rozwinięty istnieje więcej, niż w Wielkiej Brytanii źródeł,
z których można pozyskiwać beton konopny i nie są
to wyłącznie źródła związane z producentami spoiw.

6-02 PAŹDZIERZE KONOPNE I SPOIWO PRZED WYMIESZANIEM

To doprowadziło do sytuacji, w której producenci
paździerzy konopnych muszą testować swoje produkty w połączeniu z każdym z dostępnych na rynku
spoiw. Dzięki temu z łatwością można sprawdzić czy
konkretne paździerze konopne są odpowiednie do
mieszania z danym spoiwem w kontekście danego
zastosowania. Przykładowe zestawienie takich informacji znajduje się w tabeli poniżej.
Rynek betonu konopnego w Wielkiej Brytanii nadal nie jest w takim stopniu rozwinięty i otwarty na
współpracę, lecz można mieć nadzieję, że będzie się
rozwijał i niedługo podobne informacje na temat produktów będą dostępne również w Wielkiej Brytanii.
Warianty dla różnych zastosowań
Ilości paździerzy konopnych/spoiwa/wody podczas
mieszania różnią się zależnie od rodzaju wykorzystywanego spoiwa, należy więc zawsze przestrzegać wskazówek producenta.

TABELA 6.1 PRZYKŁAD ELASTYCZNEJ METODY TESTOWANIA PRZEPROWADZONEJ NA POTRZEBY RYNKU FRANCUSKIEGO

Produkt z paździerzy konopnych X: testowanie wstępne
Zastosowanie

Spoiwo

Ściany

Podłogi

Sufity

Dachy

Spoiwo 1

4

7

4

7

Spoiwo 2

4

4

4

4

Spoiwo 3

4

7

4

4
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6-03 HEMPCRETE WYKORZYSTUJE SIĘ DO BUDOWANIA ŚCIAN...

6-04 ...PODÓG...

6-05 ...I DACHÓW.
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Ważne jest trzymanie się proporcji i zaleceń związanych z tworzeniem mieszanki. Właściwe proporcje spoiwa, paździerzy i wody są konieczne do zapewnienia odpowiedniej ilości wody, aby możliwy
był prawidłowy przebieg procesu wiązania spoiwa,
niezależnie od tendencji paździerzy do „rywalizowania” ze spoiwem o wodę w mieszance. Więcej na
ten temat piszemy w rozdziałach 15 i 16.
„Standardowa” mieszanka betonu konopnego
może jednak różnić się od tego co zaleca producent,
zależnie od konkretnego zastosowania betonu konopnego. Proporcje mieszkanki, która będzie wykorzystywana do budowania ściany to zazwyczaj standardowa mieszanka określona przez producenta
spoiwa. Zwiększenie proporcji spoiwa przy tej samej
ilości paździerzy konopnych prowadzi do uzyskania
gęstszej mieszanki o większej spoistości i masie termalnej, lecz ogranicza zdolności izolacyjne: cechy
bardziej odpowiednie w zastosowaniach, w których
beton konopny będzie poddawany większym obciążeniom, jak w przypadku podłóg.
Zmniejszenie proporcji spoiwa przy takiej samej
ilości paździerzy konopnych prowadzi z kolei do
otrzymania mieszanki, która jest lżejsza i ma lepsze cechy izolacyjne, natomiast gorsze właściwości
wytrzymałościowe i na pewno nie jest odpowiednia
do wykorzystywania w miejscach gdzie spodziewamy się dużych obciążeń lub przy pracach wykończeniowych. Ten typ betonu konopnego nadaje
się bardziej do prac związanych z izolowaniem termicznym konstrukcji dachowych.
Zawsze przy tworzeniu mniej lub bardziej gęstej
mieszanki na potrzeby dachów czy podłóg, bardzo
ważne jest sprawdzenie czy dany materiał jest rekomendowany do konkretnego zastosowania, a następnie podążanie za wskazówkami producenta.
Więcej informacji na temat wykorzystania betonu
konopnego w takich zastosowaniach znajdziesz
w rozdziałach 17 i 22.
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7. CHARAKTERYSTYKA PRACY

BETONU KONOPNEGO W BUDYNKU
Wykorzystanie betonu konopnego jako materiału budowlanego jest obiektem badań prowadzonych w wielu krajach. Jednak ponieważ jest
to stosunkowo nowy materiał nadal potrzebne
są kolejne badania, aby zrozumieć w pełni jego
charakter oraz czynniki, które wpływają na jego
właściwości. Każdy nowy budynek z betonu konopnego daje nam okazję do dalszego rozwoju
i standaryzowania dobrych praktyk budowania
oraz zbierania informacji na temat tego jak ten
materiał się zachowuje.
Produkty budowlane pochodzenia roślinnego to
branża rozwijającą się, ze względu na wiele technologii związanych z przechodzeniem do modelu ekonomii o niskim śladzie węglowym. W tym kontekście
trwałość betonu konopnego w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi jest badana w centrach badawczych. Badania tego typu prowadzone
są na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii oraz
na francuskim Uniwersytecie w Rennes. Do tej pory większość badań była podejmowana i sponsorowana przez wytwórców opatentowanych produktów
i były one skoncentrowane na sprawdzaniu właściwości ich własnych produktów w kontekście przepisów obejmujących materiały budowlane w różnych
krajach. Porównanie wyników badań jest trudne, ze
względu na wykorzystywanie różnych materiałów,
innych technik ich przygotowania i zastosowania
w poszczególnych badaniach, jak również pod kątem tego na czym się one skupiały oraz kontekstu
prawnego danego badania. Ponadto wyniki niektórych badań nie są ogólnodostępne, przez co pojawia się problem z szeroką dostępnością do wiedzy
na temat betonu konopnego. Podczas gdy we Francji
rozpoczęto pracę nad standardami parametrów materiałów, takich jak cechy paździerzy konopnych wykorzystywanych do celów budowlanych, w Wielkiej
Brytanii nie ma (w momencie pisania książki) zestawu krajowych lub międzynarodowych standardów

86 CHARAKTERYSTYKA PRACY BETONU KONOPNEGO W BUDYNKU

dostępnych dla producentów i budowniczych. Brak
zestandaryzowanych procedur produkcji i wykorzystywania betonu konopnego stanowi problem nie
tylko dla budowniczych, lecz także dla tych, którzy
chcieliby wyciągać wnioski z badań przeprowadzonych dotąd na ten temat.
Warto podkreślić w tym miejscu, że powtarzającym się tematem badań, jak również doświadczeń
związanych z codzienną praktyką wykorzystywania
betonu konopnego jest stopień w jakim właściwości materiału kompozytowego zmieniają się zależnie od trzech aspektów, czyli:
• indywidualnych cech składników kompozytu
(paździerzy konopnych i spoiwa),
• dokładnych proporcji tych składników oraz wody,
• techniki wykorzystanej podczas mieszania
składników i nakładania gotowej mieszanki.
Jakość i rozmiar cząstek paździerzy konopnych
może wpływać na strukturę betonu konopnego
i jego zachowanie mechaniczne (jak zachowuje
się w sytuacji, w której jest wystawiony na działanie siły próbującej go rozciągać, przełamać lub
ścisnąć); ilość spoiwa w mieszance może wpływać
na właściwości akustyczne; różnice w stopniu zagęszczania mieszanki w czasie jej nakładania w deskowania może mieć wpływ na wydajność cieplną
stwardniałego betonu konopnego. W wielu przypadkach szczegółowe cechy gotowego materiału
mogą być efektem dwóch lub więcej zmiennych.
Niezamierzone i nieprzewidziane konsekwencje
mogą występować w sytuacji, gdy nowi budowniczy wykorzystują hempcrete. Często to właśnie jest
przyczyną, dla której beton konopny w niektórych
środowiskach zyskuje miano „nieprzewidywalnego” materiału. Tak na prawdę jest wręcz odwrotnie.
Dla tych, którzy poświęcą trochę czasu na zrozumienie podstawowych czynników, beton konopny może okazać się wszechstronnym materiałem,
posiadającym pewne kluczowe cechy, który właśnie dzięki manewrowaniu tymi zmiennymi może

być dostosowany do wielu sytuacji i przeznaczeń.
Mamy nadzieję, że te tematy, które co chwilę pojawiają się w opisach właściwości betonu konopnego w tym rozdziale pokażą dokładnie co mamy
na myśli.
Nie jest naszym zamiarem przedstawienie pełnej informacji na temat podstaw biologii, chemii i inżynierii lądowej, które związane są z betonem konopnym. Mamy tylko nadzieję przyczynić
się do szerszego zrozumienia wyjątkowego sposobu, w jaki zachowuje się ten materiał w konstrukcji budynków, podsumowując w tym celu podstawowe odkrycia dotyczące betonu konopnego oraz
odnosząc się do odpowiednich standardów określonych w przepisach prawnych dotyczących materiałów budowlanych i budynków. Osobom, które
chcą dowiedzieć się więcej na temat badań związanych z betonem konopnym odsyłamy na początek do dwóch publikacji z 2013 roku podsumowujących wyniki dotychczasowych badań (szczegółowe
informacje można znaleźć w „Bibliografii”).
Książka autorstwa Sofiane Amziane and Laurent
Arnaud (2013), zatytułowana Bio-aggregate-Based
Building Materials:Applications to hemp concretes
dość wyczerpująco przedstawia, na akademickim
poziomie, kwestie związane z produkcją i wykorzystaniem betonu konopnego, w ogólnym kontekście
kruszyw pochodzenia roślinnego. Autorzy opisują
czynniki, które wpływają na wydajność hempcretu,
takie jak rodzaj spoiwa, warianty parametrów paździerzy konopnych, techniki mieszania i układania
mieszanki w deskowaniu, prezentują badania dotyczące paroprzepuszczalności, jak również cieplno-wilgotnościowej, mechanicznej i akustycznej wydajności betonu konopnego.
Podobnymi kwestiami zajmuje się publikacja o nieco bardziej przystępnym, co za tym idzie
mniej szczegółowym, charakterze: Hemp Lime Bio-composite as a Building Material in Irish Construction, autorstwa Patricka Daly, Paolo Ronchettiego
i Toma Woolley’a. Książka powstała jako element
Programu STRIVE prowadzonego przez Irlandzką
Agencję do spraw Ochrony Przyrody (Irish Environmental Protection Agency’s STRIVE Programme
2007–2013). To studium przedstawia analizę aktualnych danych związanych z właściwościami betonu konopnego, jak również omawia dyskusję na
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temat tego, czy możliwe jest spełnienie wymagań
przepisów budowlanych w Republice Irlandii stosując ten materiał oraz zarysowuje konieczne obszary przyszłych badań.
Kolejną publikacją, mniej aktualną, lecz zawierającą bardzo użyteczne i przystępne informacje
na temat betonu konopnego oraz charakterystykę
materiału w kontekście przepisów budowlanych
w Wielkiej Brytanii i szerszym kontekście przemysłowym jest Hemp Lime Construction: A guide to
building with hemp lime composites. (2008) autorstwa Rachel Bevan i Tom Woolley’a.
Ponieważ sami jesteśmy budowniczymi, a nie naukowcami, większość informacji zawartych w tym
rozdziale pochodzi właśnie z tych trzech publikacji.
Rozdział ten traktujemy raczej jako zarys właściwości betonu konopnego, niż jako szczegółowy przewodnik. Aby uzyskać więcej informacji na temat
spodziewanego zachowania się konkretnych materiałów stosując je w budownictwie najlepiej jest
zwrócić się bezpośrednio do dostawców lub producentów tych produktów.
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19. PRAKTYCZNE ASPEKTY

BUDOWANIA Z BETONU KONOPNEGO
Jak dotąd przedstawiliśmy podstawy związane
z konstrukcjami z betonu konopnego. Teraz
rozważymy inne kwestie praktyczne związane
z budowaniem z tego materiału. Omówimy
tu główne zadania, role i czynniki, które mają
wpływ na ukończenie „konopnej budowy”.
Kwestie te będą szczególnie istotne dla osób budujących z betonu konopnego na komercyjnych
budowach, gdzie pracują równocześnie też inni
wykonawcy. Jeśli planujesz realizować dużo
projektów z tego materiału lub też twój projekt jest „na dużą skalę”, ten rozdział na pewno
jest dla ciebie. Jeśli realizujesz tylko jeden niewielki projekt nie musisz się przejmować wieloma kwestiami poruszonymi w tym rozdziale,
jednak ogólna wiedza na temat kwestii tutaj
poruszonych może być bardzo pomocna.

zależnie od tego jakie wymagania stawia projekt
budowlany i etap budowy.

Podział ról na budowie

Zespół mieszający
Zazwyczaj składa się z dwóch osób, które przypisane są do pracy z mieszalnikiem oraz do dostarczania
zespołowi przenoszącemu pojemników z gotową do
układania mieszanką wapienno-konopną. Przynajmniej jedna z tych osób powinna wykazywać umiejętności związane z mieszaniem składników betonu
konopnego (zobacz rozdział 15). Dodatkowo, od czasu do czasu, potrzebne są jeszcze osoby, które będą
dostarczać materiały do mieszania (paździerze, suche spoiwo, wodę). Osoby często również zamieniają się rolami, ponieważ praca przy miksowaniu może
być bardzo nieprzyjemna (pylenie wapna).

Jak już pisaliśmy w poprzednich rozdziałach, w czasie
budowy z betonu konopnego występują trzy etapy.
Często etapy te są oddzielone zarówno czasowo jak
i koncepcyjnie. Istotne elementy konieczne podczas
każdego z etapów zostały podsumowane poniżej.

Etap pierwszy: budowanie konstrukcji nośnej
Kierownik budowy zobowiązany jest do wzięcia
odpowiedzialności za montaż konstrukcji nośnej
według ściśle określonych wymagań inżynierskich
oraz wymagań „stawianych” przez beton konopny, który ma wypełniać tę konstrukcję. Ekipa cieśli
albo buduje konstrukcję według projektu na miejscu budowy, albo montuje ramę skonstruowaną poza placem budowy i dostarczoną na miejsce wbudowania w częściach do złożenia. Może
wystąpić konieczność zatrudnienia pracownika
z precyzyjnymi umiejętnościami ciesielskimi, który będzie wspomagał zespół cieśli podczas pracy,
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Etap drugi: mieszanie i układanie betonu
konopnego
Kierownik, który posiada wiedzę na temat tego jak
wyglądać ma cały proces powinien zapewnić pewien standard pracy wszystkich osób zaangażowanych w budowę. Szczególną uwagę należy zwrócić
na precyzję wykonania deskowania, jakość i konsystencję mieszanki oraz właściwy sposób ubijania
mieszanki wapienno-konopnej, aby uniknąć nadmiernego skompresowania.
Pracowników, ze względu na pełnione role można
podzielić na cztery zespoły:

Zespół przenoszący
To grupa osób, które zajmują się przenoszeniem w pojemnikach gotowej do układania mieszanki wapienno-konopnej z miejsca, w którym powstaje mieszanka do miejsca, w którym będzie ona aplikowana przez
zespół układający.
Na mniejszych budowach, gdzie w jednym czasie miesza się mniejsze ilości składników betonu

konopnego role tego zespołu mogą wykonywać również członkowie zespołu mieszającego. Na większych
budowach tę rolę pełnią zazwyczaj budowniczy, którzy mają najmniejsze doświadczenie. Praca polega
przede wszystkim na podnoszeniu i przenoszeniu
pojemników wypełnionych ciężką, mokrą mieszanką, a więc osoby pracujące w tym zespole muszą wykazywać się siłą. Niemniej świeża mieszanka betonu
konopnego jest znacznie lżejsza niż świeżo zmieszany tynk, zaprawa tradycyjna czy mieszanka betonowa (beton zwykły) i jest zdecydowanie jest zbyt lekka, aby przy jej przenoszeniu wykorzystywać taczki.
Zespół układający
Ta grupa zajmuje się umieszczaniem gotowej mieszanki wapienno-konopnej w deskowaniu i dbaniem o to, żeby była ona równomiernie rozprowadzona. Bardzo ważne jest, żeby przynajmniej jedna
osoba w tym zespole posiadała umiejętności związane z układaniem hempcretu, jak również żeby na
trzy osoby niedoświadczone lub z niewielkimi kwalifikacjami była co najmniej jedna osoba z dużym
doświadczeniem i kompetencjami. Dzięki temu,
doświadczona osoba ma możliwość nadzorowania

19-01 ZESPÓŁ UKŁADAJĄCY PRZY PRACY

pracy pozostałych trzech i jest odpowiedzialna za
jakość wykonanych prac.
Zespół pracujący przy deskowaniach
Ten zespół składa się zazwyczaj z dwóch doświadczonych cieśli, których czasami wspomaga osoba
o mniejszych umiejętnościach. Zespół ten jest oczywiście odpowiedzialny za ustawienie deskowania
wokół ramy drewnianej przed przystąpieniem do
pracy zespołu układającego. W miarę postępów
prac w budowie rolą tego zespołu jest również demontowanie deskowania ze ścian, które zostały już
wypełnione mieszanką i przesuwanie go w miejsca,
w których następnie będzie potrzebne. Praca tego zespołu jest kluczowa, aby ściany konopne były
równe i wypionowane. Wszystkie błędy na tym etapie pociągać będą za sobą późniejsze koszty i dodatkową pracę na etapie tynkowania.
Część osób przynależących do poszczególnych zespołów musi być elastyczna i czasami, w miarę potrzeby, zamieniać się rolami. (zobacz na zdjęciu).

Etap trzeci: wykończenia
Zależnie od tego jakie prace wykończeniowe planujemy, na tym etapie mogą pojawić się różne role:
Rola kierownika – powinien dopilnować, aby prace
wykonywane przez wszystkie zaangażowane w wykończenia osoby były prowadzone z wysoką jakością.
Tynki wapienne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane
są, albo bezpośrednio na beton konopny, albo na płyty traconego deskowania (w miejscach gdzie z nich
korzystano). Warto pamiętać, że nakładanie tynku
wapiennego znacznie różni się od nakładania tynków
gipsowych lub cementowych (zobacz rozdział 18).
Kiedy wykorzystuje się drewnianą okładzinę konieczna jest obecność cieśli lub stolarzy, którzy ją
wykonają i zamontują. Jeśli stosuje się okładzinę
ceglaną lub kamienną należy zatrudnić murarzy
i kamieniarzy, którzy mając doświadczenie w pracy z zaprawą wapienną, mogliby wykonać okładzinę na zaprawie. Malarze są konieczni przy aplikowaniu farb „oddychających” lub wapiennych na
tynk wapienny wewnętrzny lub zewnętrzny oraz,
w przypadku drewnianej okładziny nakładania olejów ochronnych i innych substancji. Zależnie od
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wielkości budowy konieczna jest odpowiednia liczba pracowników posiadających pewne doświadczenie, którzy na tym etapie będą mieszać, dostarczać i przenosić mieszankę do aplikacji.
Zachowanie równowagi w pracach podczas
etapu 2
W czasie pracy z betonem konopnym ważne jest
zachowanie równowagi, jeżeli chodzi i liczbę osób
pracujących w każdym z czterech zespołów. Stopniowo podczas prowadzenia swojej pierwszej budowy rozwiniesz w sobie taką umiejętność, warto
jednak już wcześniej zastanowić się nad tą kwestią, ponieważ w pewnym stopniu będzie ona miała wpływ na to, kogo zatrudnisz w swojej ekipie.
Jest to ciągły proces, stopień trudności poszczególnych prac każdego zespołu zmienia się w ciągu
dnia i tempo pracy każdego zespołu odpowiednio
zwalnia. Jako ilustrację tej kwestii przedstawiamy
poniżej kilka możliwych scenariuszy.

konieczne jest więc przyniesienie większej ilości
tych materiałów (czasami konieczne jest również
odłączenie mieszalnika od ładowarki teleskopowej, tak aby można było ją wykorzystać do transportu materiałów).
Problem: Jeżeli pojawi się problem z wyprodukowaniem kolejnej porcji mieszanki, może to zatrzymać cały proces i spowodować, że zespół przenoszący i układający zostaną bez zajęcia.
Rozwiązanie: Osoby z pozostałych zespołów powinny zostać przypisane do pomocy zespołowi
mieszającemu, tak aby możliwe było dostarczenie
materiałów jeszcze w czasie mieszania. Jeżeli ładowarka teleskopowa jest konieczna do przetransportowania materiałów, co spowoduje przerwanie
pracy mieszalnika, rozwiązaniem może być ręczne
przyniesienie odpowiedniej ilości materiałów, aby
mieszarka mogła pracować aż do kolejnej zaplanowanej przerwy, kiedy to cała ekipa będzie mogła się
zająć uzupełnianiem materiałów.

Zespół mieszający
Scenariusz: Kończą się materiały dostępne na stanowisku mieszania składników betonu konopnego,

Zespół przenoszący
Scenariusz: W ciągu dnia część deskowania, które wypełniano rano (położona 10 metrów od stanowiska
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mieszania) została zakończona i praca przeniosła się
w miejsce oddalone od mieszarki o 35 metrów.
Problem: Dodatkowy czas konieczny do przenoszenia mieszanki może opóźnić prace zespołu
układającego, który ułożył już taką ilość, jaką mu
dostarczono i czeka na kolejną dostawę. Może to
również opóźnić pracę zespołu mieszającego, który czeka aż wrócą pojemniki, aby opróżnić mieszarkę i rozpocząć mieszanie kolejnej partii.
Rozwiązanie: kilka osób z zespołu układającego
lub jedna z zespołu mieszającego, a jedna z układającego zostają przypisane do pomocy w noszeniu materiałów, zanim będą mogli powrócić do wykonywania swoich obowiązków.
Zespół układający
Scenariusz: Po zakończeniu układania dłuższego
fragmentu o prostej formie pracownicy dotarli do
części, w której występuje dużo okien blisko siebie, gdzie układanie mieszanki wapienno-konopnej
jest znacznie trudniejsze, ponieważ trzeba ją układać równomiernie nad, pod i dookoła deskowania.
Problem: Zmniejszenie tempa rozprowadzania
materiału może spowodować powstanie kolejki
czekających na rusztowaniu pojemników z gotową
mieszanką. Może to spowolnić pracę zespołu mieszającego, ponieważ nie otrzymuje on z powrotem
pustych pojemników. W przypadku złej pogody może to również spowodować moknięcie pojemników
z mieszanką, co oznacza dodatkową, niepożądaną wodę w mieszance. W czasie upału, odwrotnie,
czekająca mieszanka w pojemnikach może zbytnio
wysychać zanim zostanie umieszczona w miejscu
docelowym.
Rozwiązanie: Kilka osób z zespołu przenoszącego może wesprzeć prace zespołu układającego
lub też zespół przenoszący, zamiast jedynie przynosić pełne pojemniki i zabierać puste może zająć
się wsypywaniem mieszanki do deskowania, opróżniając pojemniki i zanosząc je z powrotem do mieszalnika. W drugim przypadku jest bardzo ważne,
żeby zespół układający nadal był odpowiedzialny za to, w których częściach deskowania aplikowana i ubijana jest mieszanka, tak aby osoby z zespołu przenoszącego nie układali luźnej warstwy
na wcześniejszą luźną warstwę, która nie została
jeszcze należycie ubita.

19-03 ZESPÓŁ ZAJMUJĄCY SIĘ DESKOWANIEM ZAZWYCZAJ SKŁADA SIĘ
Z DWÓCH OSÓB

Zespół pracujący przy deskowaniach
Podczas gdy zespół mieszający i układający pracują, nie zapomnij sprawdzić jak wyglądają prace
w zespole odpowiedzialnym za deskowania. Mimo,
że zespół ten pracuje raczej niezależnie w stosunku do pozostałych ekip, również jego praca determinuje prędkość, z jaką odbywa się rozmieszczanie materiału. To właśnie ten zespół zajmuje się
demontowaniem deskowania z uformowanych
ścian hemcretowych oraz ustawianiu ich w miejscach, w których pracę ma zacząć zespół układający. Tak jak w przypadku pozostałych zespołów tempo tej pracy zależne jest częściowo od charakteru
danego fragmentu drewnianej ramy: długie i proste elementy udaje się ustawiać, a potem usuwać
dość szybko, lecz wszystkie narożniki i skomplikowane detale lub też wszystko co zakłada konieczność przycinania płyt do konkretnych kształtów
(jak na przykład wewnątrz przestrzeni dachowej
lub na ścianie szczytowej) może wyraźnie spowolnić prace. Dokładność prac związanych z deskowaniem jest niezwykle istotna dlatego, żeby ukończone ściany były proste i wypionowane, nie warto
więc spieszyć się z tymi pracami lub przyporządkowywać do nich osób, które nie mają wystarczających kompetencji. Osoby z mniejszym doświadczeniem mogą tutaj stanowić jedynie „druga parę rąk”
dla bardziej doświadczonego pracownika i zajmować się noszeniem, przynoszeniem i odnoszeniem
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elementów. W sytuacji idealnej, jedna lub dwie osoby w zespole układającym powinny mieć wystarczające umiejętności ciesielskie, aby być w stanie
wesprzeć zespół pracujący przy deskowaniach, gdy
ten nie wyrabia się przed zespołem układającym.
Wsparcie takie może dotyczyć przycinania drewna
do odpowiedniej długości, usuwania wykorzystanej płyty deskowania, zbierania śrubek i dystansów. Czasami, szczególnie na dużych budowach,
pomocne może być również rozłożenie w czasie
przerw, tak aby zespół od deskowań zawsze był trochę „do przodu”, zanim inni wrócą do pracy.

Zachowanie równowagi: podsumowanie
Jeżeli opisane powyżej sytuacje zostają zauważone przez kierownika budowy lub ktoś mu je zasygnalizuje, z łatwością można przypisać odpowiednią liczbę osób do poszczególnych zadań, tak aby
prace posuwały się możliwie szybko. Może potrwać
chwilę zanim zdobędziesz biegłość w tym działaniu,
jeśli wcześniej nigdy nie kierowałeś budową w technologii hempcrete, szybko jednak sam zobaczysz jak
można zarządzać ludźmi, żeby nie tracić czasu. Po
jakimś czasie doświadczone zespoły mogą również
same dostosowywać się do zmieniającej się w ciągu
dnia sytuacji, opierając się na własnej ocenie tego
co się dzieje w danym momencie dnia oraz na bazie
wiedzy o swoich kompetencjach. Kwestia przegrupowywania ludzi między zespołami jest kluczowa
dla prowadzonej budowy, szczególnie jeśli jest ona
duża. W ekipach, w skład których wchodzą ludzie
o różnym poziomie kompetencji, a być może także
wolontariusze, bardzo ważne jest żeby stały dozór
prac był prowadzony przez bardziej doświadczonych
członków ekipy. Dzięki temu można unikać błędów
i możemy mieć pewność, że utrzymywana jest ogólna jakość budowy.
Mniejsze budowy
Opisana płynność pracy jest szczególnie istotna na
większych budowach o charakterze komercyjnym.
Osoby budujące na własną rękę lub prowadzące
mniejsze budowy mogą pracować w nieco mniejszym tempie, z mniejszą liczbą osób. Przy mniejszej
budowie mogą pracować dwie do czterech osób,
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najpierw wszyscy mogą być zaangażowani w budowanie deskowania, potem razem pracować nad
mieszaniem i układaniem mieszanki wapienno-konopnej. Na etapie mieszania i układania jedna osoba może pracować przy mieszarce, podczas gdy pozostałe dwie lub trzy osoby mogą przenosić i układać
gotową mieszankę. Inna osoba może pełnić zmieniającą się rolę polegającą na przynoszeniu materiałów to mieszania gdy zachodzi taka potrzeba, jak
również nosić w miarę potrzeb pojemniki z mieszanką, do osób układających ją w deskowaniu. Atmosfera pracy na małej budowie „konopnej” ma zupełnie inny charakter, niż na większych budowach, jest
spokojniejsza, mamy tu też do czynienia z większą
elastycznością ról.
Organizacja miejsca pracy
Przy odrobinie przezorności budowa „konopna” może
zostać zorganizowana tak, żeby praca była łatwiejsza
(w ramach możliwości, które daje konkretna budowa). Poniższe porady dotyczące organizacji budowy
dotyczą przede wszystkich drugiego etapu budowy:
mieszania składników i układania mieszanki wapienno-konopnej. Kwestie związane z organizacją budowy
podczas montażu drewnianej ramy i prac związanych
z wykończeniem będą jasne dla osób, które mają doświadczenia związane z konwencjonalnymi budowami. Takie informacje można znaleźć również w źródłach związanych z przemysłem budowlanym.
Przechowywanie materiałów
Przestrzeń służąca do przechowywania materiałów
(paździerze i spoiwo) musi być czysta, sucha, chłodna i znajdować się w pobliżu miejsca, w którym odbierane są dostawy. Powinna również być łatwo dostępna dla wózka widłowego lub ładowarki teleskopowej,
jeśli mamy je do dyspozycji na budowie, lub ręcznego
wózka paletowego jeżeli korzystamy z usług kierowcy
ciężarówki. Jeżeli miejsce przechowywania nie będzie
łatwo dostępne, czeka nas dużo pracy przy przenoszeniu. Choć nie jest to rozwiązanie doskonałe, palety
ze spoiwem i paździerzami mogą być okresowo przechowywane na zewnątrz, o ile tylko są właściwie opakowane. Paździerze są zazwyczaj dostarczane w opakowanych w plastikową folię balach, więc deszcz jest
tu mniejszym zagrożeniem, choć opakowania te nigdy
nie są w stu procentach nieprzemakalne, szczególnie

kiedy podczas prac bywają przypadkowo uszkadzane przez pracujących wokół ludzi. Delikatne zmoczenie paździerzy konopnych, o ile zostaną wykorzystane
w ciągu kolejnych kilku dni, nie jest katastrofą, należy jednak zawsze przeszukać materiał pod kątem
miejsc,w których paździerze czernieją: jest to znak,
że rozpoczął się proces korozji biologicznej i te fragmenty muszą zostać odrzucone. Przechowywanie
każdego drewna (zazwyczaj surowe drewno iglaste,
łaty dachowe lub płyty OSB) również powinno odbywać się pod przykryciem. To samo dotyczy wszelkich
płyt, które będą wykorzystywane do wykonania traconego deskowania, a nie są przeznaczone do użytku zewnętrznego i odpowiednio zabezpieczone. Płyty z wełny drzewnej przeznaczone są do stosowania
na zewnątrz i mogą być przechowywane na zewnątrz
niezależnie od opadów deszczowych, jednak zazwyczaj i tak praktykuje się ich zabezpieczanie.
Miejsce, w którym odbywa się mieszanie
Z przestrzeni magazynowej materiały będą przenoszone do miejsca, w którym wykonywana będzie
mieszanka. Wybór tego miejsca został szerzej omówiony w rozdziale 15. Krótko mówiąc, trzeba się zastanowić nad tym w jaki sposób łatwo przenosić materiały z magazynu oraz jak pewna ilość materiałów
może być przechowywana bezpośrednio obok mieszarki bez zagrożenia zamoknięciem. W wersji optymalnej byłoby to miejsce zadaszone, lecz dobrze
wentylowane, najlepiej w pewnym oddaleniu od
miejsc, w którym pracują inni ludzie, ze względu na
unoszący się tam pył. Najlepiej mieć w tym miejscu
czystą, wyłożoną czymś podłogę – dzięki temu mieszankę, która spadnie na podłogę można z łatwością z powrotem umieścić w mieszarce. Oczywiście
przestrzeń mieszania musi mieć łatwy dostęp do wody o odpowiednio dużym ciśnieniu, tak aby nie spowalniać mieszania podczas gdy oczekuje się na puste pojemniki do napełnienia mieszanką.
Przestrzeń przycinania elementów drewnianych
Mimo że większość robót ciesielskich jest wykonywana podczas etapu tworzenia deskowania
(zanim jeszcze wokół nie „kręcą się” osoby noszące pojemniki z mieszanką), zespół zajmujący
się deskowaniami nadal ma trochę rzeczy do obróbki (płyty i listwy) w czasie kiedy deskowanie

jest zdejmowane w miejscach gdzie mieszanka już
związała i jest przenoszone do kolejnych miejsc.
Przycinanie w większości dotyczy płyt o wielkości 2400 mm na 600 mm, a piła stołowa nie zawsze
się tu sprawdza, często naroże podłogi służy jako obszar zaznaczania i przycinania płyt – w takim przypadku za pomocą ręcznej piły tarczowej
lub, przy okazji przycinania listew, za pomocą tradycyjnej piły ręcznej. Najlepiej wytworzyć osobne
miejsce przeznaczone na te prace, nieco oddalone od „brudnych” prac związanych z układaniem
hempcretu, po to aby kosztowne elektronarzędzia
były przez cały czas możliwie utrzymane w czystości. Wskazane jest, ażeby w miejscu przeznaczonym na pomiary i przycinanie elementów nie
„kręcili się” cały czas ludzie. Zazwyczaj w praktyce oddzielna przestrzeń nie jest dostępna, a na
większej budowie miejsce przycinania elementów drewnianych niewątpliwie będzie musiało
przesuwać się równocześnie ze zmianą miejsca
wykonywania deskowania i odbywać w miejscu
jego montażu. W innym przypadku konieczne będzie przenoszenie ciężkich płyt na długie dystanse. Jeśli mamy znaleźć miejsce, w którym będzie
wykonywane całe przycinanie, warto wyznaczyć je
w pobliżu miejsca przechowywania drewna i płyt.
Odległość od miejsca przycinania do miejsca gdzie
ustawiane jest deskowanie będzie zmieniała się
z biegiem wykonywania prac, jak tylko one będą
się przesuwać, natomiast magazyn przez cały czas
będzie w jednym miejscu.
Narzędzia
Narzędzia na budowie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu. Wiele osób codziennie
zabiera ze sobą z budowy droższe narzędzia, należy jednak pamiętać, że przechowywać trzeba również pojemniki, wiadra, niekończące się ilości wodoodpornych rękawiczek, gogli, nieprzemakalnej
odzieży i butów, apteczki, pudełka z różnymi elementami mocującymi, szpachle, dłuta, piły ręczne, poziomice, krawędziaki, taśmę mierniczą i inne sprzęty. Ta lista nigdy się nie kończy! Raczej nikt
nie będzie miał ochoty pakować tego wszystkiego
i codziennie wieczorem zabierać ze sobą do domu,
warto więc zaplanować bezpieczne zamykane miejsce do ich przechowywania.

PRAKTYCZNE ASPEKTY BUDOWANIA Z BETONU KONOPNEGO 247

Rusztowanie
O ile nie pracujesz przy budowie jednopiętrowego budynku z prostą konstrukcją dachu, konieczne będzie rusztowanie, przynajmniej zewnętrzne.
Nie będziemy się rozpisywać nad tą kwestią, ponieważ rusztowanie, które będzie potrzebne jest właściwie takie samo jak przy okazji wszystkich innych
projektów budowlanych. Wystarczy powiedzieć, że
rusztowanie musi być instalowane i ściągane przez
wykwalifikowane osoby, powinno pozostawać na
swoim miejscu i nie powinno być w pośpiechu
przemieszczane. Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną śmierci i ciężkich obrażeń na budowach. Dlatego warto też się upewnić, że wszystkie
osoby pracujące na budowie znają zasady bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
pracy na wysokościach i na rusztowaniach. Należy również regularnie przypominać o przestrzeganiu tych zasad.
Zazwyczaj wynajmuje się rusztowanie z zewnętrznej firmy, która przyjeżdża i ustawia je przed rozpoczęciem prac, po czym usuwa je po ich zakończeniu.
W negocjowaniu umowy zawsze warto podkreślić,
że rusztowanie ma zostać na budowie „tak długo jak będzie potrzebne”, nie umawiać się natomiast na stawkę tygodniową lub na okres ryczałtu, po którym cena wraca do standardowej stawki
za tydzień. Może się zdarzyć, że czas między wysychaniem ścian a nakładaniem tynków wydłuży się
(zobacz rozdział 16). Jeśli rusztowanie musi zostać
tylko dlatego, że później musisz wrócić na budowę,

19-04 ZASTANÓW SIĘ DOBRZE NAD

TYM JAK MA BYĆ SKONSTRUOWANE
RUSZTOWANIE, NP. JAKI BĘDZIE
DOSTĘP DO KOLEJNYCH ELEMENTÓW
DESKOWANIA, W MIARĘ JAK BĘDZIESZ
PRZESUWAĆ SIĘ W GÓRĘ ŚCIANY?
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żeby dokończyć pracę ze ścianami, będziesz co tydzień płacić za coś, co nie jest tak naprawdę w danym momencie potrzebne. Usuwanie rusztowania
i ponowne go instalowanie może być rozwiązaniem
jeszcze bardziej kosztownym. W czasie projektowania instalacji rusztowania pomyśl o tym co dokładanie będzie potrzebne. Na przykład, jeżeli mieszanie odbywać się będzie poza rusztowaniem, czy
potrzebna będzie dodatkowo wzmocniona platforma na rusztowaniu, na którą mogą być podnoszone duże ilości spoiwa i paździerzy konopnych
za pomocą wysięgnika i przechowywane na niej
w pobliżu mieszalnika. Inny przypadek – jeśli mieszanie odbywa się na ziemi i mieszanka jest przenoszona na rusztowanie w pojemnikach, czy istnieje
możliwość uproszczenia tej procedury, czy będzie
łatwy dostęp do każdego z poziomów rusztowania w miarę tego jak będziemy przesuwać się do
dalszych części ściany? Pomyśl o poziomych belkach wspierających platformę na każdym poziomie
rusztowania (nachylenie 90 stopni do ściany). Muszą one kończyć się niedaleko od wykonanej ściany. Należy również zostawić wystarczająco miejsca
między końcem belki a ścianą, tak aby umożliwić
łatwe usuwanie płyt deskowania bez ryzyka uszkodzenia wykonanej ściany. Konieczna również będzie przestrzeń, żeby w czasie wykonywania wykończeń wygodnie korzystać z kielni.
Poza rusztowaniem, inne ważne elementy wyposażenia to składane drabiny, mobilne stojaki z platformami o dopasowywanej wysokości,

małe składane platformy o wysokości około 45
centymetrów. One mogą być najbardziej użyteczne – łatwo jest przenosić je z miejsca na miejsce
i zazwyczaj są stale wykorzystywane przez zespół
szalunkowy i układający. Dobrze mieć ich na budowie co najmniej kilka.

pokrytych wapnem zostaną w środku rękawic i będą ocierały palce wewnątrz rękawiczek, co może spowodować oparzenia wywołane wapnem. Pozostałości w goglach mogą dostać się do oczu przy pierwszej
porannej próbie spojrzenia na sufit. Z tych przyczyn
zdecydowanie dobrym pomysłem jest oddzielna
przestrzeń, z dala od stanowisk pracy, gdzie można
będzie usiąść w czasie przerw. Wkrótce okaże się, że
kawałki paździerzy pokryte wapnem są praktycznie
wszędzie, niezależnie od tego jak bardzo dba się o porządek i zamiatanie. Wystarczającym wyzwaniem jest
praca z tą mieszanką, i naprawdę lepiej nie mieć jej
również w kanapkach i herbacie.
Pogoda i temperatura
Jak już wiemy, pogoda jest znacznie ważniejsza
w przypadku budowania z mieszanki wapienno-konopnej niż przy okazji budowania z materiałów opartych na cemencie portlandzkim. Jak mówi słynne
powiedzenie – nic nie jest pewne poza śmiercią i podatkami. Jeśli istnieją również inne pewniki to brytyjska pogoda na pewno nie jest jednym z nich, zachęcamy więc do zastanowienia się jeszcze przed
rozpoczęciem prac nad opisanymi poniżej kwestiami.

19-05 UPEWNIJ SIĘ, ŻE POZIOME ELEMENTY RUSZTOWANIA NIE SĄ ZBYT
BLISKO ŚCIANY – TO MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ ZDJĘCIE DESKOWANIA

Miejsce socjalne
Każda budowa „konopna” musi mieć miejsce, w którym będzie można umyć siebie i sprzęt. Mieszanie
i układanie hempcretu nie jest najczystszą czynnością i łatwo można skończyć mając na sobie od stóp
do głów wszystkie składniki, niezależnie od tego jak
bardzo się staramy, niezależnie od odzieży ochronnej
i rękawiczek. Ze względu na pracę z wapnem (materiałem silnie zasadowym), umycie się po każdym etapie pracy nie jest tylko kwestią luksusu, lecz koniecznością, która pozwoli uniknąć poparzeń.
Pod koniec dnia pracy na pewno będzie również konieczność umycia gogli, grubych rękawic i zostawienia ich w suchym miejscu, aby wyschły przez noc.
W przeciwnym wypadku małe kawałki paździerzy

Bezpieczeństwo pracy (i pracowników!)
Głównym czynnikiem pogodowym wpływającym na
budowę z mieszanki wapienno-konopnej jest deszcz.
Jak już wiemy, jest bardzo istotne, żeby do mieszanki nie dostało się więcej wody niż potrzeba (pamiętając równocześnie o zapewnieniu wystarczającej
ilości wody, aby spoiwo prawidłowo związało). Każda dodatkowa ilość wody powoduje po prostu wydłużenie czasu wysychania (zobacz rozdział 19), czego za wszelką cenę chcemy uniknąć. Z tego powodu,
jak zostało to omówione w rozdziałach 15 i 16 mieszalnik powinien być ustawiony w miejscu, w którym
deszcz nie dostanie się do mieszanki, jak również należy unikać pozostawiania pojemników z hempcretem w miejscach, w których może się dostać do nich
woda deszczowa (lub ktoś szalejący ze szlauchem).
Należy również pamiętać o zabezpieczeniu przed
deszczem podczas i po układaniu hemcretu wszystkich części ścian, gdzie hempcrete będzie aplikowany.
Jeżeli pozwolimy na to, aby woda spływała po świeżo ułożonej mieszance zanim spoiwo zwiąże i mieszanka stwardnieje, ryzykujemy nie tylko wypłukanie
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spoiwa ze ściany dodatkową wodą, lecz również straty w strukturze ściany. Deszcz zwiększa również ryzyko oparzeń wapiennych wśród pracowników, ponieważ proszek wapienny, który normalnie zostałby na
zewnętrznej stronie ubrania, po kontakcie z mocnym
deszczem zostaje spłukany do każdej szpary. Prawie
niemożliwym jest uchronienie się przed tym, pomimo
największych starań o zabezpieczenie siebie. Ryzyko
może zostać zmniejszone dzięki upewnieniu się, że
mamy wystarczająco dużo nieprzemakalnej odzieży:
tanie nieprzemakalne kurtki i spodnie, kalosze. Warto
pamiętać, że nawet w czasie delikatnego deszczu nieprzemakalne spodnie i ochraniacze na kolana mogą
przeciwdziałać oparzeniom spowodowanym klęczeniem na rozlanej mieszance lub też na spłukanej deszczem platformie rusztowania podczas ubijania hempcretu w deskowaniu. Podczas ostrego deszczu należy
wstrzymać się z pracami związanymi z mieszaniem
składników i układaniem mieszanki, jeśli mieszalnik nie jest dobrze osłonięty przed deszczem a ściany, przy których pracujemy nie są jeszcze wypełnione, aby pracownicy nie przemokli.

19-06 SPODNIE WODOODPORNE LUB NAKŁADKI NA KOLANA MOGĄ

POMÓC ZMINIMALIZOWAĆ W CZASIE WILGOTNEJ POGODY OPARZANIA

Ryzyko związane z zamarzaniem
Temperatura jest zawsze istotnym czynnikiem przy
pracy z betonem konopnym, z tych samych powodów
co przy okazji pracy z każdym produktem opartym
na wapnie, włączając w to zwykły cement portlandzki (choć w mniejszym stopniu). Po pierwsze należy
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unikać temperatury poniżej 0°C przed zajściem reakcji
chemicznej wiązania spoiwa z wodą (wiązania wstępnego, początkowego). Przy temperaturze około -1°C
część wody w mieszance zacznie zamarzać, zmniejszając tempo reakcji z wodą. Przy temperaturze -3°C,
-4°C zamarza tyle wody, że reakcja z wodą ulega zatrzymaniu i w zależności od stopnia zaawansowania
hydratacji i związanej z tym wytrzymałości materiału, oddziaływanie zmiany stanu skupienia wody (woda zamarzając zwiększa swoją objętość o około 9%)
stanowi zagrożenie dla prawidłowego przebiegu długotrwałego procesu wiązania materiału.
W takim przypadku, aby spoiwa oparte na wapnie
hydraulicznym mogły spełnić swoje zadanie, konieczny jest pewien przedział czasowy, w którym spoiwo
wchodzi w reakcję z wodą a temperatura zewnętrzna jest znacznie wyższa niż temperatura zamarzania.
W przypadku cementu, który wiąże znacznie szybciej,
czasami jest to kwestia godzin, lecz przy okazji naturalnego wapna hydraulicznego (NHL) trwa to dni,
w zależności od klasy wytrzymałości wykorzystywanego wapna. Wapna o wyższej klasie wiążą i twardnieją szybciej, mają większą wytrzymałość. Zawsze
należy zwracać uwagę na zalecenia producenta lub
dostawcy spoiwa i ich przestrzegać. Z zasady, praca
z każdym spoiwem wapiennym (włączając w to cement) wymaga temperatury co najmniej 5°C. Zależnie
od rodzaju wykorzystywanego wapna lub cementu,
okres w którym temperatura musi pozostać stabilna
jest różny. Na przykład, kiedy wykorzystuje się naturalne wapno hydrauliczne o klasie NHL 3.5 konieczna jest temperatura co najmniej 5°C przez przynajmniej 7–10 dni. Ryzyko osłabienia materiału związane
jest z nagłym spadkiem temperatury każdego dnia,
w miarę tego jak postępuje reakcja hydratacji (uwodnienia). Mimo, że w betonie konopnym nigdy nie korzysta się z wapna w czystej formie (tzn. bez dodanych
pucolan, które nadają wapnu dodatkowych cech hydraulicznych), warto zwrócić uwagę na to, że wapna
powietrzne, który wiążą i twardnieją na powietrzu,
pod wpływem obecności dwutlenku węgla i wilgoci
(reakcja karbonatyzacji), wiążą i twardnieją naprawdę
powoli; czasami zaprawa wewnątrz ściany nigdy do
końca nie zwiąże. Ze względu na ten długi czas wiązania ten rodzaj wapna jest jeszcze bardziej podatny na efekty zmiany temperatury. Pojawia się ryzyko zbyt szybkiego wysychania powierzchni zaprawy

22. PRZYBLIŻONA SPECYFIKACJA
Celem tego rozdziału nie jest przedstawianie
szczegółowych rozwiązań dotyczących na przykład cokołu lub okapu, które będziesz mógł
bezpośrednio zastosować w projekcie swojego
domu – istnieje tak wiele rozwiązań, jeżeli chodzi o projektowanie i wybór materiałów, że nie
byłoby to po prostu możliwe. Skoncentrujemy
się natomiast na najczęstszych problemach,
na które spotykamy oraz na powtarzających
się tematach dotyczących szczegółowych na
budowie z betonu konopnego. Tam gdzie jest
to możliwe, zaprezentujemy również możliwe
rozwiązania.
Ważną kwestią, kluczową dla projektowania jakiegokolwiek budynku, jest jego szczelność powietrzna. Budynki z hempcretu nie są tu wyjątkiem, dlatego najpierw zajmiemy się właśnie tematem
szczelności, do której będziemy później wracać
omawiając szczegóły związane z innymi kwestiami.
Uwaga: wszystkie szczegóły opisane i pokazane
w tej książce mają jedynie charakter przykładowy.
Należy je traktować jako inspirację dla własnego
projektowania, które powinno zostać zrealizowane przez wykwalifikowanego projektanta, architekta lub inżyniera. Ogólny projekt jakiegokolwiek budynku, w tym jego indywidualne detale, podlegają
pod odpowiedzialność projektanta. Projekt budynku powinien być tworzony z myślą o jego położeniu
w konkretnym miejscu i w konkretnych warunkach
klimatycznych. Jeżeli projektant, z którym współpracujesz ma w tym względzie jakieś wątpliwości,
warto skonsultować się z kimś, kto wcześniej pracował już z hempcretem.
Szczelność
Szczelność jest obecnie bardzo modną kategorią
w dyskusjach na temat zrównoważonego budownictwa. Ludzie, którzy chcą mieć domy dostosowane do wymagań przyszłości, często w efekcie zamykają się po prostu w „plastikowych pudełkach”,

uważając że dzięki temu zredukują ilość wykorzystywanej energii. Szczelność rzeczywiście jest kluczowym aspektem i pewien jej poziom jest konieczny, aby zapobiec wydostawaniu się ciepła na
zewnątrz przez otwory i szczeliny niezabezpieczonego (nieuszczelnionego) budynku.
„Linia szczelności” jest to linia wyrysowana wokół
obwiedni cieplnej budynku (zobacz rycina 22.01),
wzdłuż której szczegółowo opisuje się wszystkie
połączenia (węzły) poszczególnych elementów
budynku, aby upewnić się, że powietrze nie będzie
miało możliwości wydostania się pomiędzy nimi.
Jeśli jakieś elementy budynku wzdłuż tej linii nie
są same z siebie szczelne, można je uszczelnić odpowiednią membraną. W efekcie tego zaplanowana linia szczelności zmusza projektanta budynku
do zastanowienia się nad obwiednią cieplną budynku. Niestety ten szeroko wykorzystywany pomysł linii szczelności wokół obwiedni cieplnej często traktowany jest zbyt dosłownie. W rezultacie
dochodzi do niepotrzebnej rozrzutności, budynek
często jest dosłownie „opakowany” nieprzepuszczaną membraną, oklejany na złączach i dookoła
wypukłości występujących w jego obrysie. W przypadku konwencjonalnych metod budowania zazwyczaj prowadzi to do powstania pustki na wewnętrznej stronie zewnętrznych ściany związanej
z umieszczeniem membrany.
Takie podejście niesie ze sobą dwa problemy. Po
pierwsze musimy wykorzystać przy budowie ściany dodatkowy materiał, czego można uniknąć, jeśli podejdziemy z większą starannością do etapu
szczegółowego projektowania. Po drugie, położenie szczelnej membrany, poza aspektem finansowym, oznacza że linia szczelności często znajduje
się po wewnętrznej stronie powierzchni przegród
budynku. W efekcie tego izolacja termiczna na zewnątrz linii szczelności jest wystawiona na działanie zimnego powietrza, które przedostaje się wgłąb
tej izolacji. Lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie izolacji wewnątrz linii szczelności, tak aby ciepłe
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22-01 OBWIEDNIA CIEPLNA BU-

DYNKU POKAZUJE TRÓJWYMIAROWĄ
POWIERZCHNIĘ, KTÓRA OKREŚLA
GRANICE KUBATURY OGRZEWANEJ
WEWNĄTRZ BUDYNKU . MOŻLIWE
JEST WYKONANIE CAŁEJ OBWIEDNI
Z HEMPCRETE’U, TAK JAK TO OPISANO NA STRONIE 326 .

powietrze zatrzymane zostało w materiale izolacyjnym. Przewagą hempcretu w stosunku do innych
materiałów budowlanych, w przypadku szczelności, jest jego monolityczna struktura, i możliwość łatwego układania mieszanki dookoła wypukłości oraz wypełniania nią różnych kształtów.
Istotą rzeczy jest to, że szczelność w ścianie z betonu konopnego zapewnia grubość warstwy hemcretu i jego masa, w połączeniu z gęstością cienkiej warstwy tynku. W miejscach gdzie planowana
jest okładzina elewacyjna, nie ma potrzeby wykonywania atrakcyjnych tynków wykończeniowych,
a szczelność ściany można w takim przypadku zapewnić dzięki zastosowaniu szczelnej membrany
lub dzięki aplikacji szorstkiego podkładowego tynku na powierzchni warstwy hempcretu pod okładziną elewacyjną.
Wszystko to oznacza, że jeśli chodzi o linię
szczelności, zarówno hempcrete, jak i tynk (lub
membrana pod okładziną elewacyjną) muszą
być uszczelnione na wszystkich łączeniach z pozostałymi elementami budynku. Dla poprawienia szczelności między betonem konopnym a tymi innymi elementami budynku można rozważyć
np. zwiększenie obszaru połączenia oraz wprowadzenie zmiany w kierunku, w stosunku do tego połączenia. Poprzez powiększenie obszaru
połączenia zmniejszamy ryzyko, że mały, nieudany fragment spowoduje wyrwę w połączeniu,
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tzn. mniej prawdopodobne będzie, że pojedynczy błąd będzie miał wpływ na całe łączenie. Poprzez wprowadzenie zmiany w kierunku, jeszcze
bardziej zmniejszamy możliwe przenikanie powietrza przez połączenie. Przykład takiego rozwiązania pokazuje rycina 23, która ilustruje projektowanie szczelności na okapie.
Jak to zostało omówione w rozdziale 21, tynk zazwyczaj może być przytwierdzony to innych materiałów przy użyciu listwy podtynkowej i odpowiedniego uszczelnienia jak chociażby masa
uszczelniająca oparta na oleju lnianym. Hempcrete natomiast wymaga elastycznego materiału, który zapobiegnie kurczeniu się (materiał ten, jeśli będzie umieszczany razem z wilgotnym hempcretem,
powinien być odporny na wilgotne środowisko). Jeżeli jest wykorzystywana membrana w połączeniu
z okładziną elewacyjną, może zostać przytwierdzona taśmą uszczelniającą lub wciśnięta między listwy a pozostałe elementy budynku. Poziom
szczelności, który hempcrete osiąga w testach, jak
pokażą przykłady, jest naprawdę wysoki. Podczas
badań przeprowadzanych na „Hempod”, eksperymentalnym budynku ze ścianami o grubości 200
mm, który zbudowano na Uniwersytecie w Bath:
Przepuszczalność powietrza w budynku Hempod
była badana przed testem na ogrzewanie, zgodnie

Uwagi na temat szczelności powietrznej i jakości powietrza w budynku
Poziom szczelności powietrznej w budynkach z betonu konopnego można rozważać głównie w kontekście tego jak ten materiał pracuje w porównaniu ze standardowymi materiałami izolacyjnymi
drewnianej konstrukcji szkieletowej. Standardowe
materiały zazwyczaj są bardzo lekkie i mają niską
gęstość a izolację zapewnia przede wszystkim powietrze zatrzymane w strukturze materiału. W przypadku hempcretu powietrze zatrzymane w materiale pełni tę samą funkcję, natomiast dodatkowo
hempcrete ma stosunkowo wysoką gęstość, co
przekłada się na dobrą masę termiczną . Dzięki temu hempcrete działa w ten sam sposób jak cegła
w piecach opalanych drewnem lub piecach akumulacyjnych – zatrzymuje ciepło i promieniuje nim
do wnętrza pomieszczeń jeszcze długo po tym jak
znika źródło ciepła (niezależnie od tego czy jest to
ogień czy chodzi o ogrzewanie zasilane elektrycznie). W domach wykonanych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego z izolacją o niewielkiej
gęstości, konieczny jest wysoki poziom szczelności
powietrznej, ponieważ pozwala ona na zatrzymanie
ciepłego powietrza wewnątrz budynku. Jakiekolwiek mostki termiczne spowodują szybką ucieczkę ciepła poza budynek. W budynku wykonanym
z hempcretu, jest wręcz odwrotnie – masa termiczna ścian zatrzymuje i magazynuje ciepło w samym

materiale i powoli je uwalnia. W związku z tym, nawet jeżeli ciepłe powietrze ucieka z budynku, nadal
mamy więcej ciepła zatrzymanego w ścianach budynku. Oznacza to, że w przypadku budynku z betonu konopnego mamy znacznie więcej możliwości
związanych z naturalną wentylacją, np. otwieranie
okien w celu wpuszczenia świeżego powietrza, zamiast mechanicznej rekuperacji zapewnianej przez
systemy wentylacyjne, takie jak występują w nowoczesnych budynkach o znakomitej izolacji (lecz
niskiej masie termalnej). W skrócie, hempcrete to
połączenie nowoczesnych elementów budownictwa (izolacja uzyskiwana dzięki uwięzionemu powietrzu) z tradycyjnymi (wysoka masa termiczna).
Dzięki temu materiał wykorzystuje najlepsze cechy
obu technologii, czego efektem jest jego niezwykła
wydajność cieplna.
Potencjał cieplny budynku z betonu konopnego,
który opiera się na masie termicznej tego materiału można zmaksymalizować planując jego wykorzystanie zarówno do wykonania ścian wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wykorzystanie betonu
konopnego przy wykonaniu ścian wewnętrznych
daje dodatkowo doskonałą izolację akustyczną,
pozwalającą na wytłumienie dźwięków między pomieszczeniami. Więcej informacji na temat cieplnych i akustycznych właściwości betonu konopnego znajdziesz w rozdziale 7.

z procedurami zawartymi w ATTMA TS1 oraz BS EN
13829 – metoda badawcza A. Budynek był testowany w stanie wykończeniowym, bez tymczasowych uszczelnień. Ilość wymienianego powietrza
na godzinę przy różnicy ciśnień pomiędzy środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym, równej 50Pa
(n50) to 0.55,, co mieści się w granicach stawianym
domom pasywnym, czyli 60.6 wymiany powietrza
na godzinę.

Cokół
Cokół jest najniższą nadziemną częścią ściany zewnętrznej i może pełnić funkcję konstrukcyjną
(przenosić obciążenia z wyższych partii ściany) lub
ozdobną. W zależności od pełnionej do wykonania
cokołu stosuje się różne materiały. Cokół pełni też
funkcję ochronną dla ściany przed działaniem wody deszczowej lub gruntowej. Powinien być więc
wykonany z materiałów odpornych na niszczące
działanie wody.
Głównym zadaniem cokołu w budynkach wykonanych w technologii hempcrete jest zapewnienie właściwej podstawy, „podnoszącej” zewnętrzne ściany konopne o co najmniej 250 mm
ponad powierzchnię gruntu , w celu zabezpieczenia
tych ścian przed niszczącym działaniem deszczu

Test szczelności na konstrukcji drewnianej z wypełnieniem hempcretowym przeprowadzony w 2010
roku w ramach Serve Project, w Cloughjordan Ecovillage w hrabstwie Tipperary, w Irlandii, wykazał
bardzo dobry poziom szczelności 1.12m3(m2.h)
przy różnicy ciśnień 50Pa.
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i wodami gruntowymi. Trudność związana z projektowaniem cokołu leży w sprzecznych funkcjach,
które powinna pełnić. Ten element budynku musi być wystarczająco mocny, aby przenieść ciężar ustawionej na nim konstrukcji nośnej, a równocześnie musi zapewniać odpowiednią izolację.
Musi być wodoodporny, jednak nie należy uszczelniać hempcretu zbyt wieloma nieprzepuszczalnymi powierzchniami (np. w przypadku oddychającej
konstrukcji podłogi pokazanej na rycinie 26, warstwa betonu konopnego może przebiegać dalej po
wewnętrznej stronie cokołu (zachowując ciągłość
z warstwą betonu konopnego ułożoną na podłodze), który równocześnie uszczelnia ścianę z hempcrete od zewnątrz).
Prawie niemożliwe jest znalezienie materiału,
który jest równocześnie izolujący, nośny, oddychający i wodoszczelny (chociaż bloczki ze szkła piankowego w tym przypadku się świetnie sprawdzają). W związku z tym musisz wykorzystywać różne
materiały do różnych celów na stosunkowo małej
przestrzeni, co stanowi wyzwanie techniczne. Rozwiązaniem może być zastosowanie materiałów wielofunkcyjnych i wydajnych lub też zaprojektowanie

jednej z funkcjonalności podwaliny. Ryciny 22, 23,
25 i 26 ilustrują szczegółowo projekt cokołu z wysokością podłóg na najbardziej prawdopodobnym
poziomie. Jednak dokładna wysokość podłogi może być różna, zależnie od wielu czynników związanych z planowaniem i projektowaniem, na przykład
wysokości dachu lub też zależenie od materiałów,
z których zbudowany jest cokół.
Materiały wielofunkcyjne
Szkło piankowe (materiał recyklingowy w postaci
luźnej lub w postaci bloczków) staje się popularnym rozwiązaniem w całej branży budowlanej przy
okazji wykonywania izolacji obwodowej. Jego zamknięta struktura komórkowa zapobiega aktywności powierzchniowej, tzn. nie pozwala wodzie podnosić się, jak by to robił lekki bloczek betonowy.
Dodatkowo ma odpowiednio wysoką wytrzymałość na ściskanie i może być wykorzystywane przy
konstruowaniu elementów nośnych, równocześnie
charakteryzuje się niską gęstością, która zapewnia
dobrą izolację termiczną.
Szkło piankowe może być wykorzystywane
w konstrukcji cokołu jako podpora dla konstrukcji

Naturalne
płytki kamienne
Zaprawa
wapienna

Rury ogrzewania
podłogowego

Płyta podłogowa
z hempcretu

Cegły klinkierowe
na zaprawie wapiennej NHL 5

Bloczki ze szkła piankowego

Kruszywo keramzytowe lub granulowane szkło
piankowe stanowiące warstwę izolującej termicznie i drenującej podbudowy

22-02 BLOCZKI ZE SZKŁA PIANKOWEGO STANOWIĄ CHYBA NAJLEPSZĄ DOSTĘPNĄ OBECNIE IZOLACJĘ COKOŁU STANOWIĄCEGO ELEMENT KONSTRUKCJI
NOŚNEJ. (S. 313)
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drewnianej ramy, równocześnie zapewniając izolację. Tak jak wszystkie materiały ma jednak swoje
ograniczania związane z właściwościami strukturalnymi, dlatego kompetentna osoba powinna określić te ograniczenia i warunki jego zastosowania do
konkretnego celu, warto również skonsultować się
z producentem lub dostawcą materiału. Szczegół
cokołu zbudowanego ze szła piankowego pokazany jest wraz z opisem na rycinie 22. Wykorzystano
tam cegły klinkierowe po zewnętrznej stronie oraz
zwartą konstrukcję podłogi, zapewniającą swobodne odprowadzenie wilgoci (wysychanie).
Cegły klinkierowe oraz zaprawa na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy NHL 5 zabezpieczają przed przedostaniem się wody deszczowej
do wnętrza dolnej części ściany – cokołu, a warstwa
podkładowa podłogi, nie wykazująca zdolności

do podciągania kapilarnego oraz bloczki ze szkła
piankowego zapobiegają wzrostowi zawilgocenia
Razem z fundamentami zdolnymi do swobodnego
odprowadzania wody, taka konstrukcja nie będzie
wymagała zastosowania żadnej ilozacji przeciwwilgociowej PVC ani innych membran. Podobny opis
został zilustrowany na stronie 153.
Cokół bez naturalnej funkcji izolacyjnej
Jeżeli cokół jest węższy niż ogólna grubość ściany,
można wykorzystać materiał o wysokiej wydajności
cieplnej, aby zniwelować różnicę w szerokości. Choć
cieńsza od ściany konopnej na nim posadowionej,
izolacja termiczna o wysokiej wydajności powinna
zapewnić podobny poziom izolacji jaki prezentuje hempcrete. Niestety wiele materiałów, które wydawałyby się odpowiednie do wykorzystania w tej

Słup ramy drewnianej
Otynkowana płyta z wełny drzewnej lub innego
„oddychającego” materiału, zastosowana jako
izolacja termiczna

Podwalina, konieczna jedynie w przypadku, jeżeli izolacja poniżej nie jest w stanie przenieść ciężaru hempcretu

Izolacja o wysokiej wydajności

Tynk wodoodporny
na cokole

Lita posadzka,
np. z betonu wapiennego

Izolacja termiczna

Wodoodporna betonowa
płyta fundamentowa

22-03 COKÓŁ, DO KTÓREGO WYKORZYSTANA ZOSTAŁA IZOLACJA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI I NIE MAJĄCA CHARAKTERU NOŚNEGO (S. 314)
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Izolowana drewniana podłoga
podwieszona lub podłoga na
belkach wypełniona bloczkami

Izolacja
przeciwwilgociowa
Ceglana lub kamienna
okładzina

Przestrzeń wentylacyjna

Mur nośny

22-04 WYSOKI POZIOM WEWNĘTRZNEJ PODŁOGI, DZIĘKI KTÓREMU MOŻNA UNIKNĄĆ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA IZOLACJI COKOŁU (S. 315)

sytuacji nie mają charakteru zrównoważonego i opierają się przede wszystkim na składnikach petrochemicznych. Rozwiązania zgodne ze zrównoważonym
rozwojem istnieją, na przykład izolacja celulozowa
w postaci luźnej. Należy wtedy wykorzystać traconą
wewnętrzną płytę deskowania, aby zapewnić podstawę dla wykończeń wewnętrznych i warto wykorzystać izolację albo jako wypełnienie w postaci
luźnej, albo układaną metodą natryskową aby zapewnić całkowite wypełnienie przestrzeni między
płytą a cokołem (zobacz rycinę 22.03). W niektórych
sytuacjach możliwe jest podniesienie izolowanej
wewnętrznej konstrukcji podłogi ponad poziom cokołu, tak aby ten nie musiał być izolowany, co czyni projektowanie jeszcze prostszym. (zobacz rycinę
22.04). To rozwiązanie nie zawsze jest możliwe, ponieważ wiąże się z koniecznością zwiększenia wysokości całego budynku po podniesieniu podłogi oraz
z koniecznością wybudowania schodków lub podjazdu przy wejściu do budynku.
Cokół nie pełniący funkcji nośnej
Jeżeli konstrukcja nośna jest umieszczona poza ścianami budynku (wewnątrz), co zdarza się w przypadku
dużych budynków, o konstrukcji ze stali, drewna klejonego lub twardego (zobacz rozdział 13), cokół nie
musi przenosić ciężaru dachu, a jedynie stosunkowo
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niewielki ciężar drewnianej ramy i hempcretu. Pozwala to podczas projektowania na wybór między szerszą
gamą materiałów (zobacz rycinę 22.05).
W przypadku wykorzystania „oddychającego”
materiału jako warstwy podłogi możliwe jest przedłużenie hempcretowej ściany poniżej poziomu
wewnętrznej podłogi, pozwalając tym samym drewnianej ramie opierać się bezpośrednio na bloczkach fundamentowych. Ochrona przed oddziaływaniem wody gruntowej jest wtedy zapewniona
od zewnątrz przez cegły klinkierowe, twarde kamienie lub inne materiały odporne na niszczące działanie wilgoci umieszczone na zewnętrznej powierzchni ściany z izolacją przeciwwilgociową między nimi
a hempcretem (zobacz rycinę 22.06). To rozwiązanie
ma wadę, ponieważ zawiera nieprzepuszczaną izolację przeciwwilgociową z jednej strony betonu konopnego, w miejscu gdzie przylega on do muru. Jednak zmniejszona grubość hempcretu w tym miejscu,
wynosząca ok. 200 mm,pozwoli na efektywne wysychanie ściany od strony wewnętrznej, a paroprzepuszczalnośc zostanie zachowana nie tylko po wewnętrznej stronie ściany, lecz również po odwodzie
podłogi. Rozsądne byłoby zapewnienie pełnego wyschnięcia tego obszaru przed rozpoczęciem nakładania warstw/materiałów wykończeniowych, co
może potrwać nieco dłużej, niż w przypadku reszty

ściany. Należy upewnić się również czy nierzepuszczające pary wodnej warstwy wykończeniowe zostały zastosowane w tej części wykonanej ściany.
Ogólne rozważania na temat projektowania
Wykonanie cokołu może mieć wpływ lub też może ulegać wpływom tego jak zlokalizowana jest

konstrukcja nośna w ścianie oraz, choć w mniejszym stopniu gdzie umieszczony jest otwór drzwiowy. Projektując cokół można zdecydować się na
ustawienie drewnianej ramy centralnie względem
grubości ściany, a także po jej zewnętrznej lub wewnętrznej stronie, zależnie od zdolności przenoszenia obciążeń danego fragmentu konstrukcji cokołu.
Płyta deskowania traconego
z wełny drzewnej

Dębowa konstrukcja nośna

Izolacja
przeciwwilgociowa

Rury ogrzewania
podłogowego

Wykończona podłoga
z betonu wapiennego

W tym przypadku można wykorzystać różne
bloczki cieplne ponieważ główny ciężar opiera się na dębowej konstrukcji nośnej (s. 316)

granulowane
szkło piankowe
22-05 ODRĘBNA KONSTRUKCJA NOŚNA (W TYM PRZYPADKU Z DREWNA DĘBOWEGO) POZWALA NA WYKORZYSTANIE COKOŁU, KTÓRY NIE BĘDZIE KONSTRUKCJĄ NOŚNĄ.

Rury ogrzewania
podłogowego
Izolacja
przeciwwilgociowa

Płyty z naturalnego kamienia

Zaprawa wapienna
Hempcrete

Bloczki fundamentowe

Kruszywo keramzytowe

22-06 „ODDYCHAJĄCA” PODŁOGA POZWALA DREWNIANEJ KONSTRUKCJI OPIERAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO NA BLOCZKACH FUNDAMENTOWYCH. (S. 316)

PRZYBLIŻONA SPECYFIKACJA 303

Z tego powodu konstrukcja nośna i cokół zawsze
powinny być projektowane razem.
Należy dokładnie rozważyć w jaki sposób cokół
współpracować będzie z otwierającymi się drzwiami. W sytuacji gdy poziom podłogi w budynku znajduje się poniżej szczytu cokołu, ościeżnica drzwiowa będzie stykać się z cokołem oraz z hempcretową
ścianą powyżej niej. Dlatego bardzo ważne jest aby
już na etapie projektowania, sporządzić rysunki poziome elementy otwieranych drzwi, tam gdzie wzajemni oddziałują one z cokołem oraz w miejscach,
w których stykają się z hempcretową częścią ściany. Może to wpływać na decyzje gdzie i w jaki sposób umieścimy ościeżnice drzwiowe, jak również
na szczegóły związane z cokołem w tym miejscu.
Szczelność powietrzna cokołu nie stanowi tak dużego problemu, jak to bywa w innych miejscach,
ponieważ siła grawitacji i ciężar hemcretu dociska, kompresuje połączenie między cokołem a ścianą. Jest jednak też połączenie idące z od strony
zewnętrznej do wewnątrz, przez izolację przeciwwilgociową, w którym istnieje możliwość przepływu powietrza wzdłuż linii, którą tworzy to połączenie. Jeśli
zaistnieje taki problem, na przykład w sytuacji gdy
spoiwo bardzo wolno wiążące ma być wykorzystane i pojawiają się obawy, że beton konopny może
doznać skurczu i w ten sposób odspoić się od izolacji, można utworzyć uszczelnienie między izolacją
a spodem tynku kładąc listwę podtynkową i np. wykorzystując olej lniany. Można do tego celu wykorzystać również skompresowaną izolację z włókna
konopnego (podobną do tej przedstawionej w rozdziale 21) wokół izolacji przeciwwilgociowej.

22-07 COKÓŁ MOŻE BYĆ ZRÓWNOWAŻONY, CO WIDAĆ NA PRZYKŁADZIE

TEGO COKOŁU WYKONANEGO ZE „ZREGENEROWANYCH” CEGIEŁ I ZAPRAWY
WAPIENNEJ, W PRZECIWIEŃSTWIE DO WYKONANIA GO NP. Z BETONU
I TYNKU CEMENTOWEGO. (S. 317)
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Jednak w rzeczywistości jest to nieużyteczne
i nie spotkaliśmy się nigdy w praktyce, żeby pojawiła się konieczność wykonywania specjalnych pomiarów szczelności związanej z cokołem.
Podłogi z hempcretu
Podłogi z hempcretu są szeroko stosowane we Francji, jednak w Wielkiej Brytanii nie są bardzo popularne. Tutaj koncepcja podłogi „oddychającej”, a właściwie przepuszczającej wilgoć nadal wydaje się dziwna.
Jak powiedzieliśmy w poprzednich rozdziałach w ciągu ostatnich 50 lat często wykorzystywano niewłaściwe materiały i wykończenia podczas napraw i renowacji budynków zbudowanych jeszcze w czasach
wiktoriańskich, a nawet wcześniej. Powoduje to niezliczone problemy związane z wilgocią w podłogach
i dolnych partiach ścian, ponieważ stare „oddychające” konstrukcje ścian nie spełniają już swojego zadania. Problemy z wilgocią często nie są właściwie
rozumiane w budownictwie i często wiąże się je z oryginalnymi metodami budowlanymi, włączając w to
wykorzystanie zapraw wapiennych i tradycyjnych
technik budowlanych. Z tego powodu przemysł budowlany w Wielkiej Brytanii stał się podejrzliwy wobec tradycyjnych metod budowlanych, stawiając na
beton i plastiki, które uważane są za jedyne materiały sprawdzające się w kontakcie z podłożem gruntowym. To powszechne przekonanie przyczyniło się do
bardzo powolnego akceptowania w Wielkiej Brytanii wykorzystywania w konstrukcjach podłogi wapna i włókien roślinnych, szczególnie tam gdzie nie
stosuje się izolacje przeciwwilgociowe. Jednak prawidłowo zaprojektowane podłogi z betonu konopnego lub wapiennego konkurują z podłogami opartymi na cemencie, pod kątem właściwości termalnych
i są najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o renowację
i modernizację budynków historycznych. Nie wszystkie warunki lokalne są odpowiednie dla zastosowania podłóg z hemcretu, dotyczy to szczególnie miejsc
o bardzo wysokim poziomie wód gruntowych oraz
tych leżących na terenach zalewowych. Jeśli wody
gruntowe podniosą się ponad poziom podbudowy,
mogą dosięgnąć warstwy hempcretu. Podłoga z betonu konopnego przetrwa jednorazową podtopienie
i wyschnie, bez negatywnych skutków dla właściwości materiału, lecz nie jest w stanie wytrzymać wielokrotnego zamakania. W każdym przypadku zasadne

Słup w ramie drewnianej
Ścienna mieszanka wapienno-konopna
Tynk wapienny

Tynk wapienny
Naturalne kamienne tafle lub grube płytki
Rury ogrzewania podłogowego

Cegły klinkierowe
na mocnej zaprawie
wapiennej

Zaprawa wapienna
Hempcretowa płyta podłogowa
Membrana z geowłókniny
(o ile jest konieczna)
Kruszywo keramzytowe

Drenaż francuski
w żwirze
Fundament swobodnie drenujący
wodę, np. ubity żwir

Dobrze skompresowane
podłoże gruntowe

Bloczki ze szkła piankowego (odprowadzające wodę, bez zdolności podciągania kapilarnego wody )

22-08 „ODDYCHAJĄCA ” KONSTRUKCJA PODŁOGI. FUNDAMENT UMOŻLIWIAJĄCY SWOBODNY DRENAŻ I COKÓŁ, RAZEM Z PAROPRZEPUSZCZALNĄ

KONSTRUKCJĄ PODŁOGI, NIE WYMAGA ZASTOSOWANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W ŚCIANIE, ANI PRZECIWWILGOCIOWEJ MEMBRANY W PODŁODZE. (S. 318)

jest wykonywanie warstw podłogi z hempcretu ponad zewnętrznym poziomem terenu. „Oddychające”
podłogi nie są również odpowiednie dla miejsc gdzie
wymagana jest bariera radonowa w podłodze. Detalowanie projektu podłogi z hempcretu jest dość proste. Istniejące podłoże (gruzowe) jest wyrównywane
i ubijane oraz, jeśli to konieczne, można użyć warstwy drobniejszego żwiru do wypełnienia i wyrównania większych wolnych przestrzeni (np. jeżeli wykorzystane zostało duże kruszywo, jak np. gruz ceglany).
Kolejną warstwą jest izolująca podbudowa nie wykazująca zdolności podciągania kapilarnego wody gruntowej (jak np. kruszywo z keramzytu lub granulowanego szkła piankowego). Warstwa ta staje się izolacją
przeciwwilgociową, przez którą wilgoć nie może się
przedostać ku górze.
Na samej górze można użyć „oddychającą” membranę z geowłókniny, aby oddzielić warstwę podbudowy od warstwy hempcretu (zobacz rycina 22.08).
Nie jest to konieczne, jeżeli każda z warstw jest dobrze skonsolidowana i wypoziomowana i jeśli dba się
o ułożenie każdej z warstw.
Jak zostało omówione w rozdziale 17, beton konopny wykorzystywany w podłogach charakteryzuje

się większą gęstością niż ten, który wykorzystywany jest w konstrukcji ścian, tak aby mógł przenosić
obciążenia typowe dla podłóg w budynkach mieszkalnych. Możliwe materiały wykończeniowe to: lite
drewno (gdzie listwa została osadzona równo z powierzchnią podłogi , aby wyrównać poziom), naturalne płyty kamienne ułożone na zaprawie wapiennej lub wylewka wapienna z naturalnym kamieniem,
ewentualnie gliniane płytki podłogowe wykończeniowe. Przewody ogrzewania podłogowego mogą
zostać umieszczone w warstwie zaprawy wapiennej (w przypadku wykorzystania płyt kamiennych)
lub warstwie wylewki wapiennej (w przypadku wykorzystania naturalnych płytek podłogowych).
Grubość tych dwóch głównych warstw, hempcretowej i podbudowy izolacyjnej zależy od pożądanego współczynnika przenikania ciepła, który zależy
również od wymiarów podłogi, jakości obwodu izolacji i typu podłoża. Generalnie warstwa hepmcretu powinna być możliwie tak cienka, aby struktura była stabilna (zazwyczaj między 80 a 150 mm),
a warstwa podbudowy jest tak głęboka, jak konieczne to jest dcelem uzyskania odpowiedniego
współczynnika przenikania ciepła (zazwyczaj 120
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