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 Przedmowa. 

 Niniejsza publikacja, dotycząca  technologii uprawy i przerobu konopi włókni-
stych,  powstała w trakcje realizacji projektu nr LIFE11 ENV/PL/445 pt. „Nowa technolo-
gia rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem upra-
wy konopi włóknistych”. Powyższy projekt realizowany jest z udziałem instrumentu fi-
nansowego LIFE+ Unii Europejskiej oraz dofinansowany jest  ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt posiada akronim EKO-
HEMPKON a termin   jego realizacji  obejmuje okres  od 01.10.2012 do 30.09.2018 r. 

 W projekcje przewiduje się rekultywację terenów pogórniczych, po Kopalni Wę-
gla Brunatnego „Konin”- w miejscowości Kazimierz Biskupi, poprzez zastosowanie 
w płodozmianie dwóch roślin uprawnych tj. konopi włóknistych oraz lucerny siewnej.  

 Realizacja projektu ma na celu przywrócenie  terenów zdegradowanych rolnic-
twu, poprzez wytworzenie dużej ilości biomasy, przyoraniu jej i odtworzeniu aktywności 
mikrobiologicznej i próchnicy w glebie. Utworzenie pokazowego obiektu rekultywacji 
wpłynie na poprawę środowiska naturalnego w rejonie odkrywki Kazimierz Biskupi, za-
równo podczas rekultywacji terenów zdegradowanych, jak również zobrazuje możliwość 
późniejszego wykorzystania terenów zrekultywowanych do uprawy roślin na cele prze-
mysłowe np. konopi włóknistych wykorzystywanych do ekologicznej produkcji masy 
celulozowo – papierniczej, materiałów kompozytowych, surowców budowlanych, tech-
nicznych wyrobów włókienniczych czy surowców energetycznych. 

 Głównym beneficjentem i wykonawcą projektu jest Instytut Włókien Natural-
nych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. IWNiRZ jest interdyscyplinarną jednostką naukowo 
– badawczą, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem 
naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich. 

 Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, 
prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie, 
działa na potrzeby rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu 
spożywczego, farmacji oraz medycyny.  

 Prace technologiczne związane z uprawą, zbiorem, przerobem konopi włókni-
stych oraz opracowaniem kompleksowej linii do dekortykacji konopi odbywają się przy 
współudziale Zakładu Doświadczalnego Lenkon w Stęszewie, w którym prowadzone są 
również próby kierunków zagospodarowania biomasy konopi włóknistych, po okresie 
rekultywacji terenów zdegradowanych. 

 Współbeneficjent projektu, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kazimierzu Bisku-
pim, realizuje wszystkie prace agrotechniczne, związane z przygotowaniem pół doświad-
czalnych, odpowiednim nawożeniem, wysiewem oraz koszeniem wytypowanych do re-
kultywacji roślin uprawnych tj. konopi włóknistych oraz lucerny siewnej. 

 Należy również podkreślić bardzo aktywną i proekologiczną działalność Urzędu 
Gminy w Kazimierzu Biskupim, który mając na uwadze konieczność korzystnego działa-
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nia na rzecz środowiska naturalnego, udostępnił do  prowadzenia rekultywacji w ramach 
projektu, zdewastowane tereny po eksploatacji górniczej KWB Konin, na terenie swojej 
gminy. 

 Tym samym, Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim, łącznie z Instytutem Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich przyczynił się do upowszechnienia idei, polegającej na 
naprawie szkód  wyrządzonych środowisku naturalnemu przez gospodarczą działalność 
człowieka i przywróceniu przyjaznego środowiska dla flory i fauny, rozwijającej się na 
zdewastowanych terenach.  Podejmowane w ramach realizacji projektu działania 
i prace, przyczynią się  do przyśpieszenia procesów odbudowy gleby i powrotu tych te-
renów do pełnego życia biologicznego. w  rekultywacji   terenów po zakończonej działal-
ności górniczej ważną rolę spełnia również  Firma PAK – Kopalnia Węgla Brunatnego 
Konin S.A., która wspiera działania podejmowane w projekcie. 

 W związku z powyższym, chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 
wykonawcom i realizatorom projektu LIFE11 ENV/PL/445 oraz osobom i instytucjom, 
które ten program wspierały, przyczyniając się tym samym do poprawy ochrony środo-
wiska naturalnego. Publikacja ta, powstała również dzięki ich aktywnemu zaangażowa-
niu w problematykę rekultywacji terenów zdegradowanych. 

 Serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  tej publikacji, 
dotyczącej technologii uprawy i przerobu konopi włóknistych, ponieważ informacje 
i wiadomości  w niej zawarte uzyskano w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielar-
skich w Poznaniu, w wyniku  wieloletnich  badań w zakresie hodowli, uprawy 
i wykorzystania tej włóknistej  rośliny. Mam nadzieję, że zebrana wiedza i doświadczenie 
będą dalej wykorzystywane, uzupełniane i rozwijane przez kolejne pokolenia naukow-
ców i wszystkich  zajmujących się tematyką  roślin włóknistych , szczególnie  konopiami 
włóknistymi.  

Szacunek i  słowa podziękowania kieruję do: 

Przedstawicieli  Instytutu Włókien Na-
turalnych i Roślin Zielarskich: 

prof. dr hab. Grzegorz Spychalski  

dr inż. Maria Władyka Przybylak, prof. IW-
NiRZ,  

doc. Waldemar Cierpucha, 

dr inż. Jacek Kołodziej,  

dr inż. Przemysław Baraniecki,  

mgr Irena Pniewska,  

mgr Magdalena Klonowska,  

mgr Katarzyna Sznajder,  

mgr Magdalena Żmuda, 

technolog Maria Kanoniczak. 
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 Zakładu Doświadczalnego „Lenkon”: dr inż. Andrzej Kubacki,  

Pani Bożena Szafrańska,  

Pan Damian Kupka, 

Pan Adam Marcinowski,  

Pani Genowefa Mosiek. 

 

Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Kazimierzu Biskupim: 

 

Prezes Mirosław Grobelny, 

Pani Anna Ludkowska. 

 

Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi:  

 

 

Wójt Gminy Janusz Puszkarek,  

Zastępca Wójta Gminy Barbara Łechtańska. 

 

Ekspertów i recenzentów :  

 

prof. dr hab. Jerzy Pudełko,  

prof. dr hab. Ryszard Kozłowski. 

 

PAK Kopalni Węgla Brunatnego :              

 

przedstawiciela  Astrale Monitor 

Pan Prezes  Zbigniew Bryja. 

 

dr Dariusz Kobus.   

 

Przedstawiciela  Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej: 

 

 

Pani Lucyna Wanatko. 

  

 Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, których z nazwiska tutaj nie wymieniono 
a przyczynili się również do realizacji projektu i powstania publikacji. 

 

dr inż. Jerzy Mańkowski prof. IWNiRZ 

Kierownik Projektu 

LIFE11 ENV/PL/445   
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1. Wstęp.  

 Botanicy określają konopie jako jednoroczną, dwupienną roślinę zielną z rodziny 
konopiowatych (Cannabaceae). w drugiej połowie XX wieku rozpowszechniono uprawę 
konopi jednopiennch. 

 Za ojczyznę konopi uważa się Azję Środkową. Rozszerzono uprawę konopi na 
wschód tj. do Chin i Japonii oraz południe do Indii. Są dowody, że włókno konopne było 
używane w Chinach już w XXVIII wieku p.n.e. Nasiona były wykorzystywane w celach 
spożywczych. Jedna z form konopi, już bardzo dawno temu w Indiach była wykorzysty-
wana jako narkotyk. w starożytnym Egipcie, w przeciwieństwie do lnu, konopi włókni-
stych nie znano. Około VIII wieku p. n. e. Scytowie przesunęli uprawę konopi na północ 
i zachód Europy. Stąd dotarły do południowej Rosji, na Litwę i do Szwecji, a następnie do 
państw niemieckich i Słowian zachodnich. Do Europy Południowej konopie dotarły z Azji 
Mniejszej i uprawiane były w Grecji, Rzymie, Galii i Hiszpanii. Hiszpanie w XVI i XVII w. 
rozpowszechnili uprawę konopi w Ameryce.  

 Ogólnie konopie dzieli się na konopie indyjskie (Cannabis indica L.), uprawiane 
w ciepłych rejonach, głównie jako surowiec do otrzymywania haszyszu oraz na konopie 
siewne (Cannabis sativa), uprawiane głównie jako roślina włóknista i oleista. Niniejsza 
praca poświęcona jest wyłącznie konopiom siewnym (Cannabis sativa L.), które z uwagi 
na bardzo szerokie wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu i przyjętą powszechnie 
w branży włókienniczej nomenklaturę nazywać będą autorzy konopiami włóknistymi lub 
przemysłowymi. 

 

Zdjęcie 1. Konopie włókniste 

 Konopie charakteryzują się łatwością przystosowania do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Stąd też wytworzyło się wiele ich form i typów. w Europie wy-
stępują dwa podstawowe typy: północny i południowy. Konopie północne charakteryzu-
ją się krótkim okresem wegetacji (60 - 75 dni), są niskopienne (70 - 100 cm), a łodygi 
mają cienkie i mało rozgałęzione. Konopie południowe są roślinami znacznie wyższymi 
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(250 - 400 cm), ich okres wegetacji wynosi 140 - 160 dni a łodygi są rozgałęzione. Wy-
stępujące w Polsce odmiany uprawne charakteryzują się formą pośrednią. Wysokość 
łodyg wynosi od 150 do 350 cm, a okres wegetacji trwa 120 - 140 dni. Uprawia się je 
przede wszystkim dla produkcji włókna, mającego zastosowanie w przemyśle włókienni-
czym, wysokiej jakości celulozy oraz jako surowiec w innych dziedzinach gospodarki. 
Znaczenia nabiera uprawa konopi na biomasę energetyczną, w celu produkcji nowych 
materiałów tzw. biokompozytów oraz wykorzystywania konopi do rekultywacji terenów 
zdegradowanych działalnością górniczą i przemysłową. Odrębną dziedziną jest budow-
nictwo i to nie tylko w zakresie produkcji płyt paździerzowych, mat izolacyjnych czy de-
zynfekcyjnych ale również do wytwarzania ekologicznych mas budowlanych w oparciu 
o mieszanki z wapnem, cementem, gliną lub innymi materiałami stosowanymi w tej ga-
łęzi gospodarki. 

 

Zdjęcie 2. Konopie indyjskie 

 Nasiona konopi są bardzo wartościowe, bowiem posiadają korzystne walory 
zdrowotnie i dietetyczne. Zawierają 28 - 38% tłuszczu oraz około 17 - 25% białka. Nieste-
ty, ze względu na słabo opanowany sposób mechanicznego zbioru, nierównomierne 
dojrzewanie nasion, ich pozyskanie jest niewielkie. Istnieje potrzeba dopracowania, op-
tymalnej do naszych zmiennych warunków pogodowych, techniki i technologii zbioru. 
Najbardziej odpowiednią wydaje się forma dwufazowego zbioru. 

 W przeszłości konopie były uprawiane prawie wyłącznie dla uzyskania włókna 
ze względu na jego dużą wytrzymałość oraz odporność na gnicie. Włókno konopne zna-
lazło zastosowanie do produkcji sznurków, szpagatów, tkanin technicznych, brezentów, 
lin okrętowych, węży strażackich, płótna żaglowego, sieci, worków itp. w latach trzydzie-
stych XX wieku ogólny światowy areał uprawy konopi wynosił około 900 000 ha, zaś 
produkcja włókna wynosiła 370 000 ton. Najwięcej konopi uprawiano w ZSRR, Włoszech, 
Jugosławii, Rumunii, Węgrzech i w Polsce. 
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 W drugiej połowie XX wieku ze względu na ogromny postęp w zakresie produkcji 
włókien chemicznych, ograniczone zostało w znaczącym stopniu zastosowanie konopi do 
celów tekstylnych. 

 Badania prowadzone w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu oraz w innych ośrodkach badawczych ukazały mniej dotychczas znane wła-
ściwości tej rośliny i możliwości jej zastosowania w czasie, kiedy coraz większego zna-
czenia nabiera świadomość ekologiczna, konieczność ochrony przyrody i powrotu do 
rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym znaczeniem bioróżnorodności. Ponowne 
zainteresowanie konopiami obserwuje się w wielu krajach np. Niemczech, USA, Australii, 
Chinach, Finlandii, Kanadzie, Austrii i innych. Powstały specjalne programy badawcze, 
których celem jest upowszechnienie uprawy i wykorzystania konopi jako ekologicznego 
surowca w wielu dziedzinach przemysłu oraz zastosowania ich niezwykle korzystnych 
właściwości biologicznych w rolnictwie. Wynika z powyższego, że konopie są rośliną go-
spodarczo bardzo użyteczną i warto poświęcać im więcej zainteresowania i uwagi. 

 

2. Opis najważniejszych cech i właściwości konopi. 

 Znajdujące się w uprawie odmiany konopi włóknistych należą do gatunku konopi 
siewnych (Cannabis sativa L.) i są rośliną jednoroczną o kwiatach rozdzielno- płciowych, 
dwupienną lub jednopienną. u konopi dwupiennych osobniki męskie nazywają się pła-
skoniami a osobniki żeńskie głowaczami. w wyhodowanych odmianach konopi jedno-
piennych kwiaty męskie i żeńskie występują w jednej roślinie w związku z czym, nie ma 
zróżnicowania roślin na męskie i żeńskie, co umożliwia jednoczesny zbiór wszystkich 
roślin i uzyskanie jakościowo jednolitego włókna. Konopie jednopienne, charakteryzują 
się lepszymi właściwościami użytkowymi i są obecnie najczęściej uprawianą formą kono-
pi. Pewnym mankamentem odmian jednopiennych jest tendencja do rozszczepiania się, 
co nakłada na producentów materiału siewnego dodatkowe wymagania prowadzenia 
selekcji.  

 Najważniejszym z punktu znaczenia gospodarczego elementem rośliny konopi 
jest łodyga. w niej bowiem występuje włókno, którego uzyskanie jest głównym celem 
uprawy tej rośliny. Konopie tworzą w gęstym łanie nierozgałęzione łodygi. w górnej czę-
ści rośliny znajduje się wiecha, charakterystyczna do sposobu uprawy, typu i odmiany 
konopi. Wysokość łodyg może być zróżnicowana i wynosi od 0,8 do 5,0 metrów. Grubość 
łodygi mierzona jest w połowie długości ogólnej, może być bardzo zróżnicowana 
i wynosi: na plantacjach o dużej gęstości siewu z przeznaczeniem na włókno, od 3 do 10 
mm. Na plantacjach nasiennych, gdzie gęstość siewu jest mała grubość łodygi wynosi 
zazwyczaj od 5 do 20 mm. Długość i grubość łodyg decyduje o ilości i jakości zawartego 
w nich włókna. w grubszych łodygach włókna jest niższa. Również jakość tego włókna 
jest gorsza, bowiem procentowy udział włókna wtórnego jest wyższy. Włókno wtórne 
jest silnie zlignizowane w dolnej części łodygi i dodatkowo tworzy tzw. „łapę" utrudnia-
jącą przerób. Włókno to jest bezwartościowe dla przemysłu tekstylnego i odpada we 
wstępnych procesach przędzalniczych. Różnica pomiędzy włóknem elementarnym pier-
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wotnym i wtórnym jest bardzo duża. Włókna elementarne pierwotne są prawie ośmio-
krotnie dłuższe od wtórnych i posiadają prawie trzykrotnie większą średnicę. Zawartość 
włókna wtórnego w nowych odmianach konopi jednopiennych jest niewielka. Włókno 
pierwotne jest znacznie wytrzymalsze i posiada cechy wymagane przy przędzeniu, co 
jest bardzo ważne biorąc pod uwagę, że przędzenie konopi jest trudniejsze niż lnu. Wy-
stępują tutaj ograniczenia technologiczne, gdyż konopie w sposób tradycyjny dają się 
prząść jedynie na grubsze przędze. Przędze o niższej masie liniowej wymagają odklejenia 
chemicznego niedoprzędu, co jest coraz częściej praktykowane. 

W praktyce przemysłowej, przy ocenie jakości słomy stosuje się wskaźnik wysmukłości 
łodyg. Ujmuje on stosunek długości technicznej łodygi do jej średnicy mierzonej 
w połowie tej długości i świadczy o przydatności technologicznej surowca. 

Istnieje tu prosta zależność, im jest on wyższy, tym więcej dobrego włókna przędzalni-
czego można uzyskać przy przerobie słomy. Technolodzy dzielą włókno konopne na 
włókno typu przędzalniczego i powroźniczego. z plantacji nasiennych możemy otrzymać 
wyłącznie włókno tego drugiego typu. 

W przekroju łodygi konopi można wyróżnić dwie grupy tkanek, tkanki zbudowane 
z komórek miękiszowych i tkanki zbudowane z komórek włóknistych. Komórki miękiszo-
we charakteryzują się kształtem zbliżonym do kulistego, natomiast komórki włókniste są 
wydłużone. Tkanki zbudowane z komórek włóknistych stanowią właśnie surowiec włók-
nisty. Przydatność surowca włóknistego zależy od parametrów jakościowych, na które 
wpływ ma długość i grubość komórek włóknistych. Poszczególne komórki włókniste no-
szą nazwę - włókno elementarne. 

Średnia długość włókna elementarnego, pierwotnego wynosi 17,2 (+/- 1,0 mm), 
a włókna wtórnego 2,2 (+/- 0,1 mm). Natomiast średnica elementarnego włókna pier-
wotnego wynosi 27,7 (+/- 0,9 µm), a włókna wtórnego 10,8 (+/- 0,3 µm), przy średnim 
samozrywie w przypadku włókna pierwotnego 23,5 (+/- 1,5 km) i 13,7 (+/- 1,2 km).  

Włókna elementarne są sklejone ze sobą pektynami tworząc pęczki włókien. Poszczegól-
ne pęczki włókien są dodatkowo połączone ze sobą za pomocą bocznych rozgałęzień 
zwanych anastomozami. w ten sposób włókno w łodydze tworzy siatkę. Dotyczy to za-
równo włókna pierwotnego, jak i niepożądanego z punktu technologicznego włókna 
wtórnego. Wielkość i układ pęczków na różnych wysokościach łodygi są zróżnicowane. 
w dolnej części łodygi pęczki składają się z niewielkiej liczby włókien i przylegając do 
skórki nie tworzą zwartego pierścienia. w środkowej części rośliny pęczki mają kształt 
regularny a włókna w pęczku są zwarte. w górnej części rośliny pęczki tworzą zwarty 
pierścień i są oddzielone od skórki większą ilością miękiszu korowego. Również na różnej 
wysokości łodygi komórki elementarne są różnie ukształtowane. w dolnej części są one 
owalne lub okrągłe o dużym świetle komórkowym, częściowo zdrewniałe, sztywne 
i mało sprężyste. w środkowej części włókno jest cieńsze o małym świetle komórkowym. 
w górnej części łodygi komórki włókna mają kształt nieforemnych wielokątów, 
o większym świetle komórkowym.  Długość włókien elementarnych rośnie 
z długością łodygi, od części dolnej do wierzchołkowej łodygi. Im więcej włókien elemen-



LI
FE

11
 E

NV/P
L/

44
5

 16 

tarnych w pęczku, tym włókna elementarne są cieńsze, a światło komórkowe jest mniej-
sze. Kształt pęczków włókien jest bardzo ważny ze względów technologicznych, bowiem 
decyduje o wydajności włókna czesanego, jego podzielności i cienkości co ma zasadnicze 
znaczenie dla celów przędzalniczych. 

 

  

Rysunek 1. Przekroje poprzeczne łodygi konopi na różnej wysokości. 

A – kształt, B – pierścienie włókna, a – pod wierzchołkiem, b – na 1/3 długości od wierz-
chołka, c – w połowie długości łodygi, d – na 1/3 długości od podstawy, e – u podstawy 
łodygi. 
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 W okresie wegetacji konopie nie rozwijają się równomiernie. w czasie; od wy-
tworzenia zawiązków kwiatowych do zakończenia kwitnienia, tworzy się 3/4 zielonej 
masy. Intensywne tworzenie się włókna trwa do początku dojrzewania nasion i trwa 
stosunkowo krótko tj. około 40 dni. Układ warunków zewnętrznych panujący w tym 
okresie ma zasadniczy wpływ na jakość i ilość włókna w okresie generatywnym. Przy 
zwiększaniu się ilości nasion i ich stopniowym dojrzewaniu tworzenie włókna schodzi na 
drugi plan. Potrzeby cieplne konopi zależą od ich typu. Uprawiane w Polsce konopie 
należą do typu pośredniego, co oznacza, że ich wymagania kształtują się pomiędzy wy-
maganiami konopi typu północnego i południowego. z tego względu konopie, przy 120 - 
150 dniowym okresie wegetacji, do dojrzewania nasion potrzebują sumy temperatur na 
poziomie 2000 – 3000 °C. Są więc rośliną ciepłolubną. Do kiełkowania konopie potrzebu-
ją gleby dobrze ogrzanej do 8 – 10 °C. Dość odporne są na przymrozki, dochodzące do – 
7 °C. Szczególnie korzystne dla konopi są wysokie temperatury w okresie intensywnego 
wzrostu, w czerwcu i lipcu, przy dostatecznej wilgotności gleby. Przyrosty dobowe wyno-
szą wtedy 10 - 12 cm. Konopie są zasadniczo rośliną dnia krótkiego. Kwitnienie 
i dojrzewanie nasion występuje dość późno, kiedy dnia ubywa. Jest to bardzo ważne przy 
planowaniu kierunku uprawy, czyli czy jest to uprawa jednostronna (tylko na włókno), 
czy dwustronna (na włókno i nasiona). Silna reakcja fotoperiodyczna może być wykorzy-
stana przy jednostronnej uprawie na włókno w Europie Środkowej i Północnej, z nasion 
odmian typu południowego. w takim przypadku można osiągnąć wysoki plon słomy, 
a tym samym włókna, rezygnując ze względu na brak możliwości dojrzenia, z nasion. 
w Polsce z uwagi na potrzeby światła, do reprodukcji nasion nadają się lepiej południowe 
rejony i dlatego reprodukcję prowadzi się głównie w województwach dolnośląskim 
i lubelskim.  

 Konopie mają duże wymagania wodne, jednak nie znoszą zbyt wysokiego po-
ziomu wód gruntowych. Ich współczynnik transpiracji przewyższa dwukrotnie współ-
czynnik pszenicy czy jęczmienia, a w stosunku do kukurydzy nawet 3 - krotnie. Zużycie 
wody w czasie wegetacji jest skorelowane z intensywnością wzrostu biomasy. Mimo, że 
konopie mają dobrze rozwinięty system korzeniowy to okres intensywnej suszy znacznie 
obniża plony. Również szkodliwy jest nadmiar wody. Jest to spowodowane niedostat-
kiem powietrza w glebie i ograniczeniem wymiany gazów oraz zakłóceniem procesów 
życiowych pożytecznych mikroorganizmów. Uważa się, iż najkorzystniejszy układ do 
rozwoju konopi istnieje przy około 70% pełnej pojemności wodnej. Do wyprodukowania 
1 kg suchej masy konopie potrzebują 600 – 700 kg wody. Przyjęto również, że ilość opa-
dów w okresie wegetacji winna wynosić 250 – 300 mm.  

 Konopie wytwarzają wyjątkowo dużą masę zieloną. z tego względu ich zapotrze-
bowanie na dostępne składniki pokarmowe jest bardzo wysokie. Sprostać temu mogą 
gleby żyzne o poprawnych stosunkach powietrzno – wodnych. Do gleb tych należą: czar-
ne ziemie, mady, lessy, czarnoziemy, zasobne w próchnicę gleby wapienne 
i zagospodarowane torfy niskie. Gleby z wadliwymi stosunkami wodnymi, typu ciężkie 
gliny i iły, a z drugiej strony gleby piaszczyste powodują obniżenie plonu tej rośliny.  

 W określonych warunkach zaliczyć można konopie należą do grupy roślin pio-
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nierskich; przygotowujących stanowiska pod inne kultury uprawne, nadających się do 
upraw na tzw. nowinach. w związku z tym zastosowano konopie do badań rekultywacji 
terenów zdegradowanych przez działalność gospodarczą człowieka. 

 

3. Aspekty prawne uprawy konopi. 

 

 Zasady uprawy konopi w Polsce reguluje 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku 
wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa ściśle określa, 
które rośliny z rodzaju konopie (Cannabis) są rolni-
czo użyteczne, a które zalicza się do roślin narko-
tycznych. Za uprawę konopi innych niż włókniste 
ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności do 
dwóch lat. Zgodnie z w/w ustawą konopie dopusz-
czone do uprawy w Polsce są to rośliny z gatunku 
Cannabis sativa L., w których suma zawartości delta-
9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydro-
kannabinolowego w kwiatostanach lub owocujących 
wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy 
nie przekracza 0,2%, w przeliczeniu na suchą masę. 
Uprawa obrót i posiadanie roślin w których THC 

przekracza 0,2% w Unii Europejskiej jest całkowicie zakazane.  

 Zgodnie z Ustawą konopie siewne można uprawiać na potrzeby przemysłu: 

 włókienniczego, 

 chemicznego, 

 celulozowo – papierniczego, 

 spożywczego, 

 kosmetycznego, 

 farmaceutycznego, 

 materiałów budowlanych, 

 nasiennictwa. 

 W Polsce; w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, wyłączone są 
z uprawy konopie z wykorzystaniem całych roślin na cele energetyczne. Obecnie trwają 
intensywne prace nad zmianą ustawy i dopuszczeniem upraw konopi na ten cel. Jest to 
podyktowane wysokimi parametrami energetycznymi, jakimi charakteryzują się rośliny 
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z gatunku Cannabis sativa L. Na cele energetyczne można natomiast wykorzystywać 
produkty uboczne, powstające z przerobu i wydobycia włókna ze słomy konopnej. 

 W Polsce plantator chcący uprawiać konopie musi podpisać umowę kontrakta-
cyjną z podmiotem gospodarczym, posiadającym zezwolenie wojewody, właściwego dla 
miejsca położenia plantacji oraz okazać zezwolenie wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego dla lokalizacji uprawy. Uprawa konopi włóknistych musi być prowa-
dzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia 
na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elita albo kategorii kwalifi-
kowanej w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Zakup materiału siewnego musi być 
potwierdzony fakturą, należy również zachować etykietę z opakowania nabytych nasion. 
Nasiona kwalifikowane polskich odmian konopi siewnych można zakupić w Instytucie 
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Odmiany te charakteryzują się wy-
soką jednopiennością i zawartością THC poniżej 0,2% i są dopuszczone do uprawy na 
terenie całej Unii Europejskiej. 

 Aktualnie w wykazie Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych, Warzywnych 
i Sadowniczych zarejestrowanych jest pięć odmian konopi siewnych, są to odmiany: Be-
niko, Białobrzeskie, Tygra, Wielkopolskie i Wojko. 

 

Tabela 1. Wyniki wybranych odmian konopi włóknistych.  

Odmiana 

Plony 

[dt/ha] 

Ogółem Słomy Nasion 

Białobrzeskie 221,7 197,7 5,83 

Beniko 191,0 177,7 3,71 

Tygra 218,8 189,0 6,27 

Wielkopolskie 221,5 185,8 8,06 

Wojko 213,3 187,7 4,02 

 

Zawartość włókna w słomie wymienionych odmian konopi wynosi ok. 25 – 30%. 
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4. Rejonizacja upraw konopi. 

 Uprawa konopi możliwa jest na terenie całej Polski, gdzie warunki glebowe 
i mikroklimatyczne pozwalają osiągnąć rolnikowi satysfakcjonujące plony słomy i nasion. 

 Wymagania konopi odnośnie warunków klimatyczno - glebowych są duże i są 
podstawowym czynnikiem, który należy przeanalizować przy podejmowaniu decyzji o ich 
uprawie w danym terenie. 

 Oprócz w/w czynników naturalnych trzeba uwzględnić szereg uwarunkowań 
technologicznych i ekonomicznych. Konopie są rośliną przemysłową, wymagającą spe-
cjalistycznych maszyn do zbioru i przetwórstwa słomy. Podstawowym zagadnieniem jest 
zagospodarowanie surowców ze wstępnej obróbki, do dalszego przetwórstwa i ich opła-
calny popyt na rynku. Potrzeby surowcowe tradycyjnego przemysłu włókienniczego są 
obecnie bardzo ograniczone i w związku z tym zagospodarowania surowców należy upa-
trywać w nowych dziedzinach gospodarki. Słoma konopna jest towarem objętościowym, 
w związku z czym jej transport na duże odległości jest nieopłacalny. Przyjmuje się, że 
odległość od pola do zakładu wstępnie przetwarzającego, nie powinna być większa niż 
100 km. Słoma po zbiorze wymaga zmagazynowania pod dachem, chroniącym przed 
opadami atmosferycznymi. Przewidzieć więc należy odpowiednią kubaturę magazyno-
wą, przyjmując, że na 1 m3 można zmagazynować 120 - 140 kg słomy sprasowanej prasą 
rolniczą. Osobnym zagadnieniem jest spełnienie wymagań prawnych zawartych 
w ustawie o zapobieganiu narkomanii przedstawionych we wcześniejszych rozdziałach 
publikacji. 

 Z powyższych uwarunkowań wynika, że uprawa konopi jest możliwa w rejonach, 
gdzie zarówno czynniki klimatyczno - glebowe jak i gospodarcze oraz prawne są jedno-
cześnie spełnione. Decyzja o uprawie winna być poprzedzona sporządzeniem szczegóło-
wego biznesplanu, uwzględniającego aktualne uwarunkowania rynkowe. 

 W celu ułatwienia podjęcia decyzji o uprawie konopi w danym regionie, można 
posłużyć się mapą tradycyjnych rejonów ich uprawy w przeszłości. Wieloletnie doświad-
czenia z uprawą dowodzą, że regiony te odpowiadają wymaganiom konopi. Nie oznacza 
to, że w przyszłości nie wyodrębnią się nowe, inne rejony uprawy i przetwórstwa tej 
rośliny. Przetwarzanie konopi w tradycyjnych regionach ich uprawy, odbywało się na 
miejscu. Stosowano przemysłowe metody przetwórcze  jak też tzw. metody chałupnicze, 
czyli u rolników wyposażonych w odpowiednie urządzenia. 

 Tradycyjne rejony uprawy konopi to:  

 rejon nadwiślańsko - żuławski. 

 Obejmuje on powiaty: Malbork, Sztum, Tczew, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk 
i Elbląg. Rejon ten obejmuje dolny bieg Wisły. Występują tam bardzo żyzne mady, na 
których uprawiane konopie dostarczają  włókna o wysokiej jakości przędzalniczej. Gorszy 
surowiec uzyskuje się z pól z glebami potorfowymi. Nadaje się on na wyroby powroźni-
cze lub techniczne. Przetwórstwem zajmowały się nieistniejące już Zakłady Przemysłu 
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Lniarskiego „Makop” w Malborku. 

 rejon nadnotecko - kujawski. 

 Obejmuje powiaty: Włocławek, Inowrocław, Szubin, Chodzież, Czarnków, 
Trzcianka, Gorzów Wielkopolski i Strzelce Krajeńskie. Rejon ten posiada gleby bogate 
w próchnicę, przeważnie czarnoziemy i torfy, bardzo przydatne pod uprawę konopi. 
Konopie przerabiano w zakładach w Toruniu i Choceniu oraz Drawinach. Obecnie kon-
traktacją zajmuje się  firma „Steico” z Czarnkowa. Przeznaczenie ich produkcji to ekolo-
giczne maty izolacyjne dla budownictwa. Surowiec z tego rejonu jest również pozyski-
wany przez Zakład Doświadczalny IWNiRZ „Lenkon” ze Stęszewa.  

 rejon lubelski. 

 Obejmuje powiaty: Lublin, Krasnystaw, Chełm, Hrubieszów, Zamość, Tomaszów 
Lubelski, Kraśnik, Lubaczów, Janów i okolice. Jest to najlepszy rejon, gdyż łączy wysoką 
jakość gleb z dostateczną ilością opadów i korzystnymi warunkami cieplnymi w okresie 
wegetacyjnym. Dobre warunki siedliskowe i wysoka jakość oraz opłacalność uprawy 
przyczyniły się do rozwoju przetwórstwa wiejskiego metodami chałupniczymi, dając 
włókno na cienkie płótna. Rejon ten wykorzystywany jest również do produkcji nasion, 
także tych odmian, które w innych rejonach nie dojrzewają. Przemysłowo przerabiano 
konopie w firmie „Hakon” w Hrubieszowie oraz w Lubaczowie. 

 rejon nadodrzański.  

 Obejmujący powiaty: Brzeg, Wrocław, Oława, Legnica, Strzelin, Głogów i okolice. 
Rejon bardzo korzystny do uprawy konopi. Obecnie wykorzystywany ze względów klima-
tycznych do hodowli nowych odmian (oddział IWNIRZ w Białobrzeziu) oraz produkcji 
materiału siewnego odmian Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu. Uzyskiwana z tych terenów uprawowych słoma konopna jest przerabiana 
w Zakładzie Doświadczalnym „ Lenkon” w Stęszewie. Dawniej słomę konopną przerabia-
no metodą parowania w firmie „Konpar” w Grabach k/Strzegomia oraz w zakładzie ”Cel-
linen” w Radwanicach. 

 rejon kielecko - krakowski. 

 Obejmuje powiaty: Busko, Dąbrowa Tarnowska, Pińczów, Sandomierz, Mielec, 
Miechów i Opatów. Dość dobry rejon ale o marginalnej produkcji. 

 rejon białostocki.  

 Tradycyjny rejon uprawy i chałupniczego przetwórstwa konopi. Uzyskiwana ja-
kość włókna była nawet wyższa niż z okolic Lublina. Obecnie rejon jest niewykorzysty-
wany, mimo strukturalnego bezrobocia.  
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Rysunek 2. Mapa tradycyjnej uprawy konopi.  

 

 O skali produkcji włókna konopnego w drugiej połowie XX wieku świadczą za-
chowane dane statystyczne. Według Rocznika Statystycznego, w Polsce w 1971 r. wy-
produkowano ogółem 24 tys. ton włókna konopnego. w tym przemysł roszarniczy wy-
tworzył 17 tys. ton, z tego 5 tys. ton włókna długiego. Chałupnicy wyprodukowali 7 tys. 
ton ogółem, w tym 6 tys. ton włókna długiego.  

 

5. Agrotechnika. 

5.1. Hodowla i nasiennictwo. 

 W Polce prace badawcze w dziedzinie włókien naturalnych mają ponad osiem-
dziesięcioletnią tradycję. w roku 1930 utworzono w Wilnie placówkę naukowo-
badawczą – Lniarską Centralną Stację Doświadczalną, w której pod kierownictwem pro-
fesora Janusza Jagmina prowadzono prace związane z hodowlą, agrotechniką 
i przerobem rodzimych roślin włóknistych. Była to jedna z pierwszych tego typu instytucji 
w Europie. Po drugiej wojnie światowej Wilno zostało poza granicą Polski. w 1945 roku 
profesor Jagmin wraz z grupą współpracowników przybył do Poznania i w 1946 roku 
rozpoczął między innymi prace hodowlano - selekcyjne z konopiami. Materiałem wyj-
ściowym do hodowli były populacje miejscowe i formy „Schuriga”, w których zawartość 
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włókna w łodygach wynosiła zaledwie 14,3%. Podkreślić należy, że w wyniku wielolet-
nich prac hodowlanych zawartość włókna w polskich odmianach wynosi obecnie do 25- 
30%. 

 Pierwsze polskie odmiany LKCSD, Szelejewskie, Pustkowskie, jak również póź-
niejsze Sieleckie Południowe i Sieleckie Nowe należały do konopi dwupiennych typu 
środkowo - europejskiego. Spośród tych odmian, do szerokiej uprawy w Polsce wprowa-
dzona została odmiana konopi LKCSD, która dając wysokie i wierne plony nasion (3 - 4 
q/ha), słomy (7 t/ha) i włókna (20%) konkurowała z powodzeniem z uprawianymi wów-
czas w Polsce czołowymi odmianami dwupiennymi konopi typu południowego.  

             Niekorzystną cechą odmian konopi dwupiennych, utrudniającą zbiór i przerób, 
jest różny termin dojrzewania osobników męskich i żeńskich. w celu zapewnienia uzy-
skania jednorodnego surowca dostosowanego do zbioru mechanicznego, w latach 1948 
- 55 próbowano wyodrębnić rośliny jednopienne, spośród sztucznych tetraploidów, uzy-
skiwanych przy pomocy kolchicyny. Prace te, chociaż nie przyniosły spodziewanych re-
zultatów, dostarczyły szereg cennych wiadomości teoretycznych i praktycznych wskazó-
wek. w 1956 roku zespół Piotra Obary rozpoczął cykl hodowli diploidalnych konopi jed-
nopiennych tzn. posiadających na jednej łodydze kwiaty męskie i żeńskie. 

 Pierwszą polską odmianą jednopienną, wpisaną w roku 1968 do Rejestru Od-
mian Oryginalnych jest odmiana Białobrzeskie. Odmiana ta, z uwagi na dużą wartość 
gospodarczą wyeliminowała od 1970 roku całkowicie import jednopiennych odmian 
francuskich i nadal uprawiana jest z powodzeniem w Polsce i za granicą. w 1985 roku 
wpisano do Rejestru drugą odmianę jednopienną Beniko, która do dnia dzisiejszego wy-
różnia się wysoką procentową zawartością włókna.   

 Równolegle do prac hodowlanych Benigna Jaranowska, Mirosław Kurhański, Jan 
Tymków, Jozef Kozak i in. prowadzili cykl doświadczeń na podstawie których opracowa-
no technologie uprawy konopi przemysłowych i nasiennych. 

 Transformacja polskiej gospodarki na początku lat dziewięćdziesiątych, zmierza-
jąca do gospodarki rynkowej oraz brak pomocy ze strony organizacji gospodarczych, 
spowodowały gwałtowny upadek roszarń, potem przędzalni i tkalni. w Polsce nie było 
odbiorcy słomy konopnej. w ówczesnym Instytucie Włókien Naturalnych zapadła decyzja 
o zawieszeniu hodowli twórczej konopi i prowadzeniu w ograniczonym zakresie hodowli 
zachowawczej.  

 Jednakże w Europie, pod koniec XX wieku wraz ze wzrastającą świadomością 
ekologiczną i poszukiwaniem alternatywnych źródeł surowców, odkryto konopie po-
nownie jako roślinę atrakcyjną dla rolnictwa i wielu gałęzi przemysłu. Unia Europejska 
wprowadziła subwencje do uprawy i przerobu konopi. Cofnięto zakaz uprawy w Wielkiej 
Brytanii, Holandii, Niemczech i Austrii. Powstały nowe przedsiębiorstwa, bazujące na 
surowcu konopnym. Do uprawy wprowadzono nowe odmiany o wysokiej wartości go-
spodarczej i o niskiej zawartości substancji halucynogennych. Opracowano nowe, znacz-
nie wydajniejsze technologie zbioru i przerobu konopi oraz nowe kierunki zastosowań 
w przemyśle.  
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 W roku 1996, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu odbiorców surowca ko-
nopnego, profesor Ryszard Kozłowski (Dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych 
w Poznaniu w latach 1987-2008) utworzył zespół pod kierunkiem dr Lidii Grabowskiej, 
w skład którego weszli hodowcy konopi z wieloletnim doświadczeniem: dr Jan Tymków 
i Józef Kozak. Zespół ten wznowił hodowlę twórczą i rozwinął hodowlę zachowawczą 
odmian znajdujących się w rejestrze krajowym COBORU.  

 Ponieważ obecnie wzrost zainteresowania konopiami wiąże się głównie z ich 
poza włókienniczym zastosowaniem, w Instytucie zoptymalizowano program hodowli 
twórczej konopi jednopiennych, dążąc do zwiększenia plonu jednorodnego włókna (dla 
przemysłu papierniczego, motoryzacyjnego, materiałów budowlanych), poprawy jakości 
włókna (dla przemysłu włókienniczego), zwiększenia plonu nasion (dla przemysłu spo-
żywczego i kosmetycznego) oraz zwiększenia plonu biomasy (dla przemysłu papiernicze-
go i energetycznego). Duży nacisk położono na skrócenie okresu wegetacji, co pozwala 
na zbiór roślin w korzystniejszych warunkach pogodowych oraz uzyskanie wyższego plo-
nu, dobrze wykształconych nasion.  

 Nowe kierunki zastosowania konopi spowodowały również konieczność podjęcia 
prac związanych z optymalizacją poziomu czynników agrotechnicznych, modyfikujących 
wskaźniki technologiczne surowca. Dotyczą one nie tylko właściwości odmiany konopi, 
ale także poziomu nawożenia azotowego, gęstości i ilości wysiewu, terminu zbioru. Roz-
poczęto także badania nad wprowadzeniem skali BBCH do uprawy konopi. 

 Podkreślić należy, że długofalowe prace obejmujące hodowlę twórczą 
i zachowawczą prowadzone są zgodnie z opracowanym w Instytucie, przez zespół Beni-
gny Jaranowskiej, schematem hodowli konopi. Stosując metodę rezerw (izolację czaso-
wą) pojedynki do dalszej hodowli wybiera się w oparciu o analizę wyników rolniczych 
i technologicznych potomstwa w mikrodoświadczeniach, selekcję indywidualną oraz 
ocenę rodów i form konopi w doświadczeniach hodowlanych. 

 

Zdjęcie 3. Zmiany morfologiczne w kwiatach męskich. 

 Kwitnienie konopi w zależności od odmiany i warunków pogodowych trwa 15 - 
30 dni, co w przypadku krzyżowania odmian jednopiennych bardzo utrudnia mechanicz-
ne usunięcie wszystkich kwiatów męskich z rośliny matecznej. w celu ułatwienia pracy 



LI
FE

11
 E

NV/P
L/

44
5

 25 

hodowcy, rozpoczęto badania z zastosowaniem etrelu do chemicznej kastracji kwiatów 
męskich. 

 Integralną częścią programu hodowli twórczej konopi w IWNiRZ jest hodowla in 
vitro. Metodyka opracowana przez zespół dr Karoliny Wielgus umożliwia regenerację 
roślin ze stosunkowo wysoką wydajnością i pozwala na efektywne rozmnażanie wegeta-
tywne konopi, co stanowi podstawę do rozpoczęcia prac nad uzyskaniem transgenicz-
nych roślin konopi o zmienionych wybranych cechach np. odporność na szkodniki 
i choroby, wysoki plon włókna, nasion i oleju oraz niska zawartość tetrahydrocannabino-
lu (Δ9THC).  

 Reasumując hodowla konopi jednopiennych jest trudna, jednakże wsparcie tra-
dycyjnych metod hodowlanych metodami inżynierii genetycznej pozwoli przyspieszyć 
uzyskanie odmian o oczekiwanych przez odbiorcę parametrach technologicznych 

 W Instytucie zorganizowano; pod kierunkiem mgr inż. Grażyny Mańkowskiej, 
Bank Genów Cannabis sativa L, wychodząc z założenia, że gromadzenie odmian 
i ekotypów konopi, to nie tylko zachowanie różnorodności biologicznej, ale także dostar-
czenie zróżnicowanego materiału wyjściowego do hodowli i zabezpieczenia wieloletnie-
go dorobku hodowców. w chwili obecnej znajduje się w nim ponad 140 obiektów, po-
chodzących z różnych rejonów świata. Obejmuje on konopie jednopienne i dwupienne, 
a także rody hodowlane o ustabilizowanym genotypie. w przypadku konopi jest to szcze-
gólnie ważne, gdyż uprawa konopi, z uwagi na zagrożenie narkomanią, przez wiele lat 
była zakazana w wielu krajach. Zniszczono wówczas nie tylko materiały hodowlane, ale 
również populacje miejscowe. 

 Efektem prowadzonej w Instytucie hodowli twórczej jest wpisanie odmiany do 
krajowego rejestru odmian. Aktualnie w Rejestrze Krajowym COBORU i we Wspólnoto-
wym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) znajduje się pięć odmian jednopiennych 
konopi włóknistych, wyhodowanych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielar-
skich w Poznaniu: Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wielkopolskie i Wojko.  

 Odmiany te, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, zawierają poniżej 
0,2% substancji halucynogennych. Należą do form środkowo - europejskich. Ich okres 
wegetacji, w zależności od odmiany i kierunku uprawy waha się od 120 do 140 dni. Za-
pewnienie optymalnych warunków klimatyczno-glebowych i zastosowanie właściwej 
agrotechniki, gwarantuje uzyskanie wysokiego plonu o określonych parametrach techno-
logicznych. w zależności od zastosowanej technologii uprawy, wysokość roślin waha się 
od 200 do 350 cm, plon nasion od 0,3 - 1,0 t/ha, plon słomy od 7 do 15 t/ha, plon włókna 
od 2,5 do 3,0 t/ha. z uwagi na wysoką wartość gospodarczą i niską zawartość substancji 
halucynogennych polskie odmiany uprawiane są z powodzeniem nie tylko w Polsce, ale 
również w wielu krajach europejskich. 

             Dla odmian znajdujących się w rejestrze i badaniach rejestrowych COBORU, 
prowadzona jest intensywna hodowla zachowawcza. Szczególną uwagę zwraca się na 
utrzymanie niskiej zawartości substancji halucynogennych i wysokiej wartości 
gospodarczej oraz utrwalenie jednopienności odmiany. Niestety do tej pory nie udało się 
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wyhodować odmiany jednopiennej, która po pewnym czasie nie rozczepiałaby się na 
formy dwupienne, dlatego bardzo ważne jest prawidłowo prowadzone nasiennictwo 
konopi.  

 Reprodukcja kwalifikowanego materiału siewnego prowadzona jest pod nadzo-
rem Inspekcji Nasiennej, która w okresie wegetacji przeprowadza dwukrotną ocenę po-
lową stanu plantacji, a następnie ocenę laboratoryjną uzyskanych nasion.  

 Zakładając plantację nasienną musimy brać pod uwagę, że jej powierzchnia nie 
może być mniejsza niż 0,5 ha, a także o zachowaniu izolacji przestrzennej między planta-
cjami obsianymi różnymi odmianami konopi i różnymi stopniami odsiewu: izolacja prze-
strzenna przy materiale elitarnym wynosi 5000 m, a przy materiale kwalifikowanym 
1000 m. 

 

Zdjęcie 4. Plantacja konopi dwupiennych 
z widocznymi płaskoniami. 

Zdjęcie 5. Plantacja konopi jednopien-
nych. 

 W okresie kwitnienia konopi wymagane jest prowadzenie bardzo dokładnej se-
lekcji negatywnej płaskoni, które należy usunąć przed rozpoczęciem pylenia. Ustawa 
o nasiennictwie, w materiałach elitarnych dopuszcza występowanie nie więcej niż 
1 sztuki płaskonia na 300 m2, a w materiale kwalifikowanym nie więcej niż 15 sztuk pła-
skoni na 10 m2. 

 Nasiona z plantacji posiadającej świadectwo kwalifikacji polowej i spełniające 
następujące wymagania:  

 zawartość nasion czystych – nie mniej niż 98%,  

 zdolność kiełkowania - nie mniej niż 75%,  

 dopuszczalne zanieczyszczenie nasionami innych gatunków – 30 sztuk/kg,  

 dopuszczalne porażenie chorobami – 5% szarą pleśnią (Botrytis cinerea),  

 wymagania dodatkowe: zawartość nasion wyłuskanych nie więcej niż 3%, zawar-
tość nasion zarazy gałęzistej niedopuszczalna, 
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uzyskują świadectwo kwalifikacji nasion, które stanowi podstawę dopuszczenia da-
nej partii nasion do obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. 

 

5.2. Wybór i przygotowanie pola. 

 Konopie wymagają żyznych gleb w dobrej strukturze, bogatych w azot. Na gle-
bach niezbyt żyznych potrzebne jest nawożenie obornikiem lub nawożenie mineralne, 
ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Konopie wymagają też gleb zasobnych w wapń, 
najlepiej o pH powyżej 7. Wykazują duże potrzeby wodne ale posiadając dobrze rozwi-
nięty i głęboki system korzeniowy (1,5 – 2 m). w okresach suszy radzą sobie dużo lepiej 
niż len, czerpiąc wodę z głębszych warstw gleb. Jak już określono w poprzednim rozdzia-
le, roślina ta najlepiej udaje się na czarnoziemach, czarnych ziemiach, lessach, madach, 
glebach potorfowych i innych zaliczanych do typu pszenno - buraczanego. Szczególnie 
starannie należy wybierać pole pod uprawę konopi na nasiona. Na ten kierunek uprawy 
należy przeznaczyć pola wolne od zachwaszczenia, szczególnie perzu (Elymus). 

 Przedplonem konopi mogą być w zasadzie wszystkie rośliny. Dobrym stanowi-
skiem są rośliny okopowe na oborniku, wieloletnie motylkowe oraz rośliny kłosowe, 
nawożone jesienią dawką ca. 25 ton obornika na ha. Konopie można uprawiać na zaora-
nych łąkach i pastwiskach oraz po likwidowanych sadach. w tym ostatnim przypadku 
odgrywają korzystną rolę, poprzez poprawę struktury gleby, zmniejszają zachwaszczenie 
odrastającymi chwastami ruderalnymi i wieloletnimi. Generalnie należy stwierdzić, że 
konopie są dobrym przedplonem dla wszystkich roślin. z powodzeniem na włókno moż-
na uprawiać konopie po konopiach, co wykazały doświadczenia w Zakładzie Doświad-
czalnym IWNIRZ „Lenkon" w Stęszewie. Należą do nielicznej grupy roślin, które bez 
większego uszczerbku znoszą nawet kilkuletnie następstwo po sobie. Niektórzy badacze 
wskazują, że konopie uprawiane po sobie stwarzają sprzyjające warunki do szerzenia się 
chorób jak: zgorzel siewek, zgnilizna twardzikowa oraz pasożytów. Następstwa nie nale-
ży stosować przy plantacjach nasiennych, reprodukcyjnych, bowiem ewentualne samo-
siewy obniżają wartość materiału siewnego.  

 Podstawowym zabiegiem uprawowym jest jesienna głęboka orka (25 cm), uła-
twiająca magazynowanie wody z opadów zimowych. Wiosenne zabiegi zmierzają do 
spulchnienia i wyrównania wierzchniej warstwy, wymieszania z glebą zastosowanego 
nawożenia mineralnego i zniszczenia kiełkujących chwastów. Wykonuje się te uprawki 
przy pomocy kombinowanych agregatów uprawowych różnych typów. 

 Dobre wyniki w uprawie konopi uzyskuje się również w gospodarstwach stosują-
cych uproszczone metody uprawy np. system bez orkowy, jak w Gospodarstwie Państwa 
K. i H. Święcickich w Baborówku.      
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5.3. Nawożenie i ochrona. 

 Konopie są rośliną dobrze reagującą na nawożenie organiczne i mineralne. Na-
wożenie organiczne jest bardzo korzystne i należy je stosować gdzie tylko jest to możli-
we. ze względu na dobrze rozbudowany i głęboki korzeń, konopie właściwie wykorzystu-
ją starą siłę nawozową, reagując jednocześnie pozytywnie na stosowane nawożenie 
mineralne. Wysokość dawek zależy od zasobności gleby i kierunku uprawy. w celu pod-
jęcia racjonalnych decyzji; odnośnie nawożenia mineralnego, należy przeprowadzić ba-
danie zasobności gleby. Pobrane zgodnie z instrukcją próbki gleby należy przekazać do 
Stacji Chemiczno - Rolniczej, w celu określenia zawartości próchnicy, fosforu, potasu 
,magnezu i pH. w przypadku większych plantacji; szczególnie o mozaikowych zróżnico-
waniu gleb, badanie zasobności należałoby zlecić specjalistycznej firmie, badającej za-
wartość składników wraz z wykonaniem map zasobności, co umożliwia wprowadzić zale-
cenia „precyzyjnego rolnictwa". Takie postępowanie przyniesie korzyści ekonomiczne 
i ekologiczne. Średnio przyjmuje się, że dawki nawozów mineralnych stosowane na 1 ha 
pod konopie wynoszą: 80 - 120 kg N, 70 - 100 kg P2O5, 150 - 180 kg K2O. Przy uprawie 
konopi na włókno stosunek N:P:K winien wynosić 1:0,7:1,5, a przy uprawie nasiennej 
1:0,8:1. 

 Konopie nie mają określonych wymagań odnośnie formy nawozów mineralnych. 
Terminem wysiewu nawozów jest wczesna wiosna, najlepiej 2 -3 tygodnie przed siewem 
konopi. w wyjątkowym przypadku, przy nieodpowiednim stanie roślin w maju, można 
zastosować zasilanie N w formie amonowej. 

 Azot wpływa na szybki wzrost zielonej masy i decyduje o kondycji roślin w ciągu 
całej wegetacji. Zapotrzebowanie na ten składnik jest wysokie, szczególnie do okresu 
kwitnienia. Nadmiar azotu może jednak pogarszać jakość włókna i przedłużać okres doj-
rzewania, co jest szczególnie niekorzystne w plantacjach przeznaczonych na nasiona. 

 Potas jest najważniejszym pierwiastkiem nawożenia roślin włóknistych, decydu-
jącym o zawartości wysokiej jakości włókna. Wzmożone pobieranie tego pierwiastka 
następuje od początku kwitnienia, kiedy następuje intensywne tworzenie włókna 
w roślinie. Składnik ten niweluje skutki nadmiernego nawożenia azotem. 

 Fosfor reguluje szybki rozwój i dojrzewanie oraz odpowiada za dobre wypełnie-
nie nasion. Najbardziej intensywne pobieranie fosforu następuje od początku kwitnienia 
do końca wegetacji, jednak jego niedostatek odczuwają niekorzystnie rośliny 
w początkowej fazie wzrostu, do uformowania się 6 par liści. Szczególne znaczenie fosfo-
ru należy brać pod uwagę przy plantacjach ukierunkowanych na plon nasion.  

 Wapń warunkuje wysokość i jakość konopi, szczególnie poprzez fizycznie 
i chemicznie oddziaływanie na glebę, w tym polepszenie jej struktury, poprawę stosun-
ków powietrzno - wodnych oraz rozwój korzystnej flory i fauny glebowej. Obniżenie 
kwasowości ułatwia pobieranie i poprawia przyswajalność składników pokarmowych. 
Decyzje o konieczności wapnowania należy podejmować w oparciu o określenie stanu 
pH. Konieczność wapnowania zachodzi przy pH poniżej 5. Wskazana dawka wynosi 20 - 
25 q/ha CaO z dodatkiem Mg. 
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 5.4. Siew. 

 W Polsce obecnie uprawia się prawie wyłącznie konopie jednopienne odmian 
krajowych. Do wysiewu używa się jedynie nasion kwalifikowanych. Pełnowartościowe 
nasiona siewne powinny posiadać zdolność kiełkowania 92% i czystość 98%. Wilgotność 
nasion nie powinna przekraczać 10%. Wartość siewną nasion konopi oblicza się na pod-
stawie czystości i zdolności kiełkowania nasion wg. wzoru:  

Wartość siewna = zdolność kiełkowania X czystość: 100 

Przykład: 

Zdolność kiełkowania - 92% 

Czystość nasion - 98% 

Wartość siewna = 92 X 98 : 100 = 90,18% 

 prowadzenie plantacji 

 Konopie są rośliną mało wymagającą pod względem pielęgnacji plantacji, zało-
żonej zgodnie z zasadami agrotechniki. Zazwyczaj nie wymagają chemicznej ochrony 
przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Jeśli pole jest narażone na duże zachwasz-
czenie można zastosować prewencyjnie bezpośrednio po siewie oprysk środkami chwa-
stobójczymi z linuronem jako substancją czynną, w dawce 1-1,2 kg/ha preparatu w 300 l 
wody. Jeśli występuje duże zaskorupienie gleby, w czasie wschodów usuwamy je stosu-
jąc kolczatkę lub lekkie brony. w plantacjach nasiennych; o dużych rozstawach rzędów, 
dobre efekty daje mechaniczne spulchnianie międzyrzędzi. Bardzo ważnym zabiegiem 
w plantacjach na kwalifikację nasienną jest utrzymanie wysokiego stopnia jednopienno-
ści. Osiąga się to, poprzez usuwanie z plantacji pojawiających się płaskoni przed ich pyle-
niem. 

 Plantacje nasienne wymagają 
zachowana izolacji przestrzennej. 

 Pole przed zasiewem winno 
być wyrównane a nawozy wymiesza-
ne z wierzchnią warstwą gleby. Op-
tymalny termin siewu zależy od po-
gody i jest warunkowany ustabilizo-
waniem się temperatury powietrza 
w granicach 8 – 10 °C. Odpowiednio 
ogrzana gleba zapewnia szybkie 
i równomierne wschody oraz zmniej-
sza nadmierne zaniki. w Polsce połu-

dniowej prawidłowy termin zazwyczaj 
przypada w pierwszej dekadzie kwiet-

nia. w Polsce środkowej i północnej termin siewu jest późniejszy i może przypadać na 3 

Zdjęcie 6. Nasion konopi. 
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dekadę kwietnia. Konopie nie są wrażliwe na przymrozki a wcześniejszy siew sprzyja 
możliwości należytego wyroszenia słomy oraz osiągnięciu plonu dojrzałych nasion. Gę-
stość siewu zależy od przeznaczenia plantacji. Na plantacjach; przeznaczonych na cienkie 
włókno przędzalnicze, wysiewa się nawet do 90 kg nasion na ha. Przeciętnie na planta-
cjach przemysłowych wysiewa się najczęściej 60 - 70 kg nasion na ha. Na plantacjach 
nasiennych wysiewa od 10 do 15 kg nasion na ha. Przed wysiewem nasiona należy za-
prawić zaprawą nasienną, chroniącą przed działaniem czynników chorobotwórczych 
w glebie. Rozstaw rzędów przy uprawie na włókno wynosi 15 - 20 cm, natomiast na na-
siona stosuje się rozstaw 50 cm. Optymalna głębokość siewu wynosi 3 - 4 cm. Optymal-
nie wybrany termin siewu powoduje, że wschody następują po 8 - 10 dniach, wtedy 
konopie zakrywają szybko międzyrzędzia w rywalizacji z chwastami. Nie ma wówczas 
konieczności stosowania herbicydów. Na plantacjach nasiennych; gdzie rozstaw rzędów 
jest znacznie większy niż przy uprawie na włókno, w przypadku zagrożenia chwastami 
dwuliściennymi, można tuż po siewie zastosować środek chwastobójczy.  

 

 5.5. Zbiór konopi. 

 Konopie różnią się od innych roślin uprawnych dużą wysokością, grubością 
i twardością łodyg, zawierających włókno oraz relatywnie wysokimi plonami zielonej 
masy. Dlatego wymagania stawiane maszynom służącym do koszenia, zbioru i transportu 
są szczególnie wysokie. Konopie w przeciwieństwie do lnu są koszone, wysokość ścierni-
ska po konopiach wynosi ok. 10 cm. 

 W krajach Europy wschodniej najbardziej rozpowszechniona była kosiarka kono-
pi ŻK – 1,9. Kosiarka do sprzętu konopi ŻK – 1,9 jest maszyną pół zawieszaną z napędem 
zespołów roboczych od wału odbioru mocy ciągnika. Kosiarka ścina łodygi, oczyszcza je 
z chwastów i wyściela rośliny konopi w rzędach na ściernisku.  

 W Europie Zachodniej wykorzystywano kosiarkę samojezdną do koszenia konopi 
opracowaną przez Kranemanna. Wydajność tej kosiarki wynosi ok 2 ha/godz. 

 Jej konstrukcja oparta jest na przeciwbieżnej pracy dwóch pionów walców wy-
posażonych w specjalne ostrza tnące, rozmieszczone na różnych wysokościach 
i przecinających łodygi na odcinki o nieregularnej długości. Pocięte łodygi wraz 
z wiechami opadają w nieuporządkowaną warstwę na ziemię. w ten sposób skoszona 
i pocięta słoma, może być wykorzystana tylko do pozyskiwania włókna dla celów prze-
mysłowych (celuloza, kompozyty). Przy tej technologii zbioru nie ma również możliwości 
odzyskiwania nasion. 

 Do koszenia konopi uprawianych na terenach rekultywowanych w ramach reali-
zowanego w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich projektu w ramach pro-
jektu Life+ wykorzystano kosiarkę podczepianą do ciągnika produkcji czeskiej. Kosiarka 
wyposażona jest w trzy kosy, które przecinają łodygę konopi w trzech miejscach. Szero-
kość robocza kosiarki wynosi 4 m a jej wydajność ok 3 – 4 ha/godz. 
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Zdjęcie 7. Koszenie konopi – kosiarka produkcji czeskiej. 

 

 

Zdjęcie 8. Elementy robocze kosiarki produkcji czeskiej. 

 

 

 



LI
FE

11
 E

NV/P
L/

44
5

 32 

6. Metody pozyskania włókna. 

6.1. Roszenie. 

 Obecnie w Polsce słomę konopną rosi się jedynie metodą słania na plantacji. Pod 
koniec lat 80-tych, całkowicie zrezygnowano z roszenia roślin włóknistych metodą cie-
płowodnego moczenia. Było to podyktowane względami ekonomicznymi oraz ekologicz-
nymi. Roszenie ciepłowodne polegało na moczeniu słomy w basenach roszarniczych. 
Podgrzanie i utrzymywanie temperatury wody w granicach 32-34 ᵒC wymagało dużych 
nakładów energii. w wyniku roszenia powstawały duże ilości ścieków, które dodatkowo 
trzeba było oczyścić. Proces roszenia metodą słania polega na tym, iż na wyściełaną na 
plantacji słomę działają mikroorganizmy, głównie grzyby, których rozrastające się grzyb-
nie swoimi strzępkami przenikają do wnętrza łodygi i wydzielając enzymy rozkładają 
kleje roślinne tzw. pektyny łączące włókno z drewnikiem czyli paździerzami. 

 Podstawowym mikroorganizmem, rozkładającym substancje pektynowe jest 
grzyb Cladosporium herbarum. Inne grzyby biorące udział w roszeniu to głównie Mucor 
plumbeus, Rhizopus nigricans i Aspergillus Niger. w przeciwieństwie do większości grzy-
bów występujących w trakcie roszenia Rhizopus nigricans nie rozkłada celulozy i mimo 
słabego działania jest pożądany do celów roszenia. Przy obfitych i częstych opadach 
rozwijają się na łodygach również niektóre tlenowe formy bakterii, odznaczające się 
słabą zdolnością rozkładu pektyn. Należą do nich m.in. Bacillus mesenkricus, Bacillus 
asterosporus, Bacterium coli. 

 

 

 

W łodygach roślin włóknistych występują pektyny, które sklejają ze sobą zarów-
no włókno z drewnikiem, jak i włókna elementarne w kompleksy włókien. Procesem 
roszenia należy tak pokierować, aby doprowadzić do rozpadu tylko pektyny łączących 
włókno z drewnikiem. Zbyt krótkie roszenie może skutkować niedoroszeniem surowca 
a odwrotnie zbyt długie przetrzymywanie słomy na polu zakończy się jej przeroszeniem. 

Zdjęcie 9. Roszenie konopi na plantacji. 
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Włókno niedoroszone jest w znacznym stopniu zanieczyszczone częściami zdrewniałymi, 
jest szorstkie i zawiera przysuchę. Włókno uzyskane w procesie mechanicznej obróbki 
ze słomy przeroszonej jest słabe i praktycznie nie nadaje się dla celów przędzalniczych. 

 Przebieg procesu roszenia metodą słania zależny jest od warunków atmosfe-
rycznych, takich jak wilgotność oraz temperatura otoczenia. Łodygi roślin położone bliżej 
górnej części warstwy są bardziej podatne na działanie warunków atmosferycznych, 
czego efektem jest różnica w przebiegu roszenia w warstwie słomy. Prowadzi to do 
zmiany barwy włókna, od jasno kremowo-białej do ciemnej - stalowoszarej.  

 

Wykres 1. Przebieg procesu roszenia słomy konopnej. 

 

 Powyższy schemat obrazuje przebieg roszenia słomy konopnej. Etap III 
w procesie jest niepożądany, gdyż prowadzi do przeroszenia surowca. Podstawowym 
warunkiem prawidłowego roszenia jest równomierne i staranne ścielenie słomy na plan-
tacji. Grubość warstwy powinna być równomierna, rzędy wyrównane w części korzenio-
wej, niepoplątane, łodygi ułożone równolegle do siebie. w celu zapewnienia równomier-
nego wyroszenia, warstwę słomy konopnej należy odwracać. Zabieg ten prowadzi do 
poprawy jakości otrzymywanego surowca. 
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 Roszenie konopi sposobem słania odbywa się w warunkach dobrego dostępu 
powietrza, przy odpowiedniej wilgotności i w temperaturze około 15-20 °C. w zależności 
od panujących warunków atmosferycznych proces roszenia może trwać od 40 do nawet 
90 dni. w przypadku wczesnych opadów śniegu konopie można również pozostawić 
przysypane śniegiem i zebrać w okresie zimowo - wiosennym. 

 Pierwszym wskaźnikiem wyroszenia słomy jest ciemnienie łodyg, które przybie-
rają kolor szary lub stalowoszary. w tym czasie należy przystąpić do badania stopnia 
wyroszenia słomy. Badanie to polega na pobraniu, w różnych miejscach plantacji, poje-
dynczych kompleksów łodyg i sprawdzeniu czy włókno lekko oddziela się od drewnika. 
Łatwe oddzielenie włókna od drewnika, bez strzępienia tasiemek wskazuje na właściwe 
wyroszenie surowca. Stopień wyroszenia słomy można określić również przerabiając 
słomę na laboratoryjnej turbinie trzepiącej. Turbina taka znajduje się min. 
w laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. w laboratorium zloka-
lizowany jest również doświadczalny basen do roszenia roślin włóknistych, w którym 
w kontrolowanych warunkach można przeprowadzać próby ciepłowodnego roszenia 
konopi. 

Wykres 2. Schemat roszenia i wydobycia włókna konopnego w warunkach laboratoryj-
nych. 

 

Zdjęcie 10. Laboratoryjny basen do roszenia 
słomy (laboratorium IWNiRZ). 

Zdjęcie 11. Laboratoryjna turbina trze-
piąca(laboratorium IWNiRZ). 

  

Wyroszoną słomę konopną zbiera się z pola, gdy jej wilgotność nie przekracza 
18%. Zwijanie zbyt wilgotnej słomy w bele może prowadzić do jej zbutwienia. 
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 6.2. Przeróbka mechaniczna słomy roszonej i dekortykacja słomy zieleń-
cowej. 

 Jak już wcześniej podkreślono włókno konopne od niepamiętnych czasów było 
surowcem włókienniczym do produkcji tkanin wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych, transporcie, militariach itp. Znaczenie tego włókna znacznie spadło po 
otrzymaniu włókien chemicznych. Obecnie konopie są wykorzystywane do celów nietek-
stylnych. Mówi się o nowym odkryciu konopi oraz zastosowaniu ich w takich dziedzinach 
jak: wytworzenie kompozytów, produkcja celulozy, energetyka, budownictwo i inne. 
Wstępna obróbka i wydobycie włókna ze słomy czyli przerób mechaniczny, biorąc pod 
uwagę przeznaczenie włókna znacznie się różnią.  

 

 6.2.1. Produkcja włókna ze słomy roszonej. 

 Zasady przygotowania słomy konopnej i wydobycia włókien ze słomy sięgają 
daleko w przeszłość i tworzyły się równocześnie z umiejętnościami uprawy tej rośliny. 
Dziedziczone z pokolenia na pokolenie sposoby przetwórstwa konopi, choć zróżnicowa-
ne biorąc pod uwagę rejon geograficzny, przetrwały w mało zmienionej formie do na-
szych czasów. Założenia technologiczne przetwórstwa są takie same, natomiast zmienia-
ła się technika i organizacja produkcji oraz agrotechnika. Agrotechnika jest bardzo ważna 
bowiem tylko z należycie prowadzonej plantacji osiąga się włókno o odpowiedniej cien-
kości i wytrzymałości. Niezbędnym jest aby włókno do celów tekstylnych nabrało cech 
przędzalniczych. Osiąga się to poprzez rozłożenie we wstępnej obróbce słomy substancji 
pektynowych, sklejających pęczki włókien z tkankami otaczającymi co stwarza warunki 
do oddzielenia włókien od pozostałych niewłóknistych części łodygi konopnej. Jest to 
możliwe na drodze biologicznej lub chemicznej. Nazywa się to obróbką wstępną słomy 
w odróżnieniu od przerobu właściwego czyli przeróbki mechanicznej. Przeważnie rozkład 
substancji pektynowych następuje w wyniku procesu roszenia, dawniej ciepłowodnego 
w przemysłowych basenach roszarniczych lub naturalnych akwenach (stawach, rzekach). 
Roszenia tego typu zaniechano prawie wszędzie ze względu na szkodliwość dla środowi-
ska (energia, ścieki poroszarnicze). Obecnie stosuje się roszenie metodą słańcową, pole-
gającą na pozostawieniu słomy na polu na którym wyrosły konopie. Bardziej szczegóło-
wo omówiono powyższe zagadnienie w pozycji dotyczącej naturalnego roszenia. Zauwa-
żyć należy, że w wyniku działania grzybów pektolitycznych, w środowisku wilgotnym 
(deszcze, rosa, mgły) wykorzystującym naturalne ciepło słoneczne, następuje rozkład 
związków pektynowych, bez jakichkolwiek szkód dla środowiska. w zależności od plano-
wanej postaci włókna, słomę do roszenia rozkłada się: w rzędy (włókno długie) lub 
w postaci nieuporządkowanego wału (włókno jednopostaciowe). Dawniej stosowano 
metodę roszenia w sztygach. Możliwe jest również zimowe roszenie łodyg na pniu i zbiór 
wiosenny słomy. w każdym przypadku słomę po wstępnej obróbce tzw. słomę biologicz-
ną, należy wysuszyć co jest warunkiem jej właściwego przechowywania i przerobu (do-
puszczalna wilgotność - 18%). Najbardziej wskazane jest naturalne suszenie słomy, bo-
wiem sztuczne, wymagające zużycia energii, jest zbyt drogie. Obecnie zbiór może być 
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przeprowadzany na różne sposoby i jest przedmiotem ustaleń pomiędzy producentem 
słomy a przetwórcą w zależności od kierunku wykorzystania surowca. 

 Aktualnie przerób słomy na włókno przędzalnicze jest rzadko praktykowany, 
w związku z czym w niniejszym opracowaniu dokonany zostanie jedynie przegląd stoso-
wanych i możliwych metod, często już o znaczeniu historycznym. 

1. Przerób ręczny był metodą stosowaną od bardzo dawna w gospodarstwach chłop-
skich. w użyciu były narzędzia o nazwach: tarlica, cierlica, międlica, deski trzepiące 
itd. Wydajność tych urządzeń była niewielka a napędem były mięsnie obsługujące-
go. 

2. Przerób wiejski w latach trzydziestych XX wieku został udoskonalony poprzez za-
stosowanie mechanicznych międlarek oraz trzepaków kołowych napędzanych siłą 
obsługi. Stopniowo urządzenia te były doskonalone a następnie w miarę elektryfi-
kacji kraju, wyposażane w silniki elektryczne i napęd mechaniczny. 

3. Przerób półprzemysłowy dążył do zwiększenia wydajności produkcji, poprawy wa-
runków obsługi a w konsekwencji poprawy rentowności. Wymienić tu należy: ze-
społy kół trzepiących, trzepaki bliźniacze, trzepaki belgijskie itd. Urządzenia te były 
wyposażone w napęd elektryczny. 

4. Przerób zmechanizowany polega na zastosowaniu międlarek wieloparwalcowych 
oraz zespołów turbinowych i pakularek zsynchronizowanych ze sobą. Wymienić tu 
należy linie firm: Bindler, Etrich, Bauch, Monforst, rosyjską turbinę TDK-2 
z międlarką PMG-1 i inne. Słoma przed przerobem w celu lepszego oczyszczenia 
włókna bywa podsuszana oraz pocięta na odcinki nie dłuższe niż 1 metr. Wiodą-
cymi zakładami w Polsce specjalizującymi się w produkcji konopnej po II wojnie 
światowej były: Zakłady Przemysłu Lniarskiego Makop w Malborku, Hakon 
w Hrubieszowie, Konpar w Strzegomiu i Linum w Pakości. Obecnie przerobem ko-
nopi na włókno przędzalnicze zajmuje się jedynie Zakład Doświadczalny IWNiRZ 
Lenkon w Stęszewie oraz firma Steico w Czarnkowie. 

 Efektem przerobu słomy biologicznej może być włókno długie trzepane i pakuły 
(nazywane również włóknem krótkim) lub włókno jednopostaciowe. Włókno długie pod-
lega przerobowi w przędzalni czesankowej, natomiast włókno jednopostaciowe i pakuły 
w przędzalni zgrzebnej. Uzysk włókna konopnego ogółem waha w granicach 25 - 30%. 
Pozostała frakcja to paździerze i pyły roślinne. Uzyskane włókna podlegają ocenie jako-
ściowej z której wynika ich przeznaczenie jako surowca do produkcji określonych asor-
tymentów przędzy. 

 

 6.2.2. Dekortykacja słomy konopnej nieroszonej. 

 Obecnie ze względu na zmianę przeznaczenia włókna z kierunku tekstylnego na 
techniczny w coraz większym stopniu zyskuje metoda dekortykacji słomy konopnej na 
włókno jednopostaciowe. w przeszłości praktykowano również przerób słomy zielonej 
na włókno długie przeznaczone do celów powroźniczych. Słoma przed przerobem wy-
magała podsuszenia tak aby jej wilgotność nie przekraczała wilgotności 7-8%. Należy tu 
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zaznaczyć, że w wielu krajach przeprowadzono próby obróbki włókna zieleńcowego za-
równo w runie jak i taśmie (tzw. odklejanie łyka) metodami chemicznymi, biologicznymi 
i fizycznymi w celu uszlachetnienia tak wydobytego włókna z przeznaczeniem na cele 
przędzalnicze, jednak nie znalazły one praktycznego zastosowania ze względu na wyso-
kie koszty przetwórstwa. Znane są też próby dekortykacji konopi bezpośrednio na polu, 
podczas zbioru. Były to prace badawcze nie zakończone wdrożeniami. Ogólnie biorąc 
dekortykacja polega na mechanicznym wydobyciu włókna z łodyg nieroszonych czyli 
słomy zielonej. Wymagania wobec tak pozyskanego włókna są inne. Znaczenie uprzędli-
wości traci na znaczeniu, nie potrzebne więc jest roszenie, które znacznie podnosi koszty 
produkcji. Tak więc obecnie, głównymi zastosowaniami włókien zieleńcowych są: pro-
dukcja materiałów kompozytowych np. w przemyśle samochodowym, produkcja długo-
włóknistej celulozy oraz włóknin o różnym przeznaczeniu np. do produkcji ekologicznych 
mebli i materacy, mat dezynfekcyjnych, ociepleń w budownictwie itd.  

 W praktyce stosuje się wiele rozwiązań technicznych w procesach dekortykacji, 
jednak wszystkie zabiegi sprowadzają się do oddziaływania stosunkowo dużymi siłami 
mechanicznych urządzeń na słomę konopną, tak aby nastąpiło oddzielenie drewnika 
(paździerzy) od włókna. Wymienić tu można takie działania jak: łamanie (międlenie), 
trzepanie, skrobanie, zdzieranie i inne. Najlepsze efekty uzyskuje się przy przerobie sło-
my suchej tj. o wilgotności poniżej 12%. Przerabiając słomę wilgotniejszą uzyskane 
włókno jest bardziej zanieczyszczone i dla niektórych zastosowań winno być dodatkowo 
doczyszczone. Najbardziej znane są urządzenia następujących firm: Laroche, Temafa 
i Charle. Powstaje wiele rozwiązań regionalnych na bazie własnych doświadczeń firm 
przerabiających słomę konopną. Takim rozwiązaniem jest też kompaktowa linia dekorty-
kująca zbudowana w Zakładzie Doświadczalnym IWNiRZ Lenkon w Stęszewie. Składa się 
z następujących elementów: stołu podawczego, międlarki, transportera taśmowego, 
dekortykatora piłowego, transportera pionowego, separatora bębnowego paździerzy. 
Przelotowość wynosi 1 t/h.  

 W nowej technologii zastosowano dekortykator umożliwiający przerób suro-
wych łodyg konopnych wyposażony w wstępny zespół doczyszczający. Maszyny te są 
wysoko wydajne i umożliwiają uzyskanie włókna zieleńcowego przeznaczanego na cele 
techniczne. Wydzielanie włókna ze słomy konopnej surowej odbywa się 
z zastosowaniem urządzenia wyposażonego w odpowiednio utwardzone elementy robo-
cze, rozbijające strukturę łodygi.  

 Na rysunku poniżej przedstawiono schemat kompaktowej linii do dekortykacji 
konopi włóknistych. 
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Rysunek 3. Agregat do produkcji włókien łykowych systemem dekortykacji. 

1. Stół zasilający. 

2. Międlarka. 

3. Transporter taśmowy. 

4. Dekortykator piłowy. 

5. Transporter. 

6. Separator bębnowy. 

7. Prasa belująca. 

 

 

 

Zdjęcie 12. Etapy budowy kompaktowej linii do dekortykacji konopi. 
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 Nowa technologia dekortykacji prowadzi do dużego uproszczenia dotychczas 
stosowanej metody przerobu, poprzez ograniczenie energochłonności i pracochłonności 
procesu ekstrakcji włókna. Zaproponowany przerób słomy konopnej, w stosunku do 
tradycyjnej metody produkcyjnej, pozwala na eliminację z procesu, pracochłonne, kosz-
towne i zależne od warunków atmosferycznych procesy naturalnego roszenia oraz do-
datkowo jej suszenia przed przerobem.  Uzyskane w procesie dekortykacji włókno, dzięki 
swoim właściwościom posiada postać, która predysponuje je do zastosowań na cele 
pozatekstylne tj. masy celulozowo-papiernicze, materiały kompozytowe, włókniny itp. 

 Zastosowane rozwiązanie technologiczne pozwala na znaczne obniżenie kosztów 
produkcji włókna dekortykowanego, co prowadzi do poprawy konkurencyjności otrzy-
mywanych surowców włóknistych dla różnych gałęzi przemysłu. 

 Jak wynika z przedstawionej 
poniżej tabeli wydajność włókna 
ze słomy zielonej jest większa aniżeli 
ze słomy poddanej procesowi roszenia, 
ale odbywa to się kosztem wzrastające-
go zanieczyszczenia paździerzami.  

 Otrzymywane włókno dekorty-
kowane (o zanieczyszczeniu ok. 15%) 
nadaje się do wykorzystania na cele ce-
lulozowo-papiernicze oraz wytwarzania 
włóknin. Natomiast niektóre asortymen-
ty papierów oraz wytwarzanie kompozy-
tów wymaga surowca doczyszczonego 
(ok. 5%).  

Tabela 2. Parametry procesu dekortykacji i jakość włókna konopnego. 

Określenie 
przerabia-
nej słomy 
konopnej 

Ciężar 
próby 

Ilość uzy-
skanego 
włókna 

Wydajność 
włókna 

Czas 
przero-
bu pró-

by 

Wilgotność 
włókna 

Zanieczysz-
czenie włókna 

[kg] [kg] [%] [min] [%] [%] 

Słoma wy-
roszona 
w 100% 

3300 930,6 28,2 125 12,5 10,1 

Słoma wy-
roszona 
w 75% 

1560 429,0 27,5 73,0 12,5 12,9 

Słoma nie 
roszona 

2500 1087,5 43,5 105,0 17,0 15,5 

 

Zdjęcie 13. Zbelowane konopne włókno 
dekortykowane. 
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Tabela 3. Porównanie parametrów włókna konopnego dekortykowanego przed i po 
doczyszczeniu. 

Parametry włókna konopnego Po dekortykacji Po doczyszczeniu 

Średnie zanieczyszczenie włókna [%] 15-20 4-5 

Średnia długość włókna dekortykowanego [mm] 58,9 48,5 

Średnia wytrzymałość włókna [cN/tex] 33,4 22,5 

 

 

7. Budowa i właściwości fizyko chemiczne włókna 
konopnego. 

 

Rysunek 4. Przekrój łodygi konopnej. 

 Na rysunku przedstawiono przekrój anatomiczny łodygi konopi (poprzeczny 
i wzdłużny). 

 Włókna elementarne w łodydze konopi występują w zespołach, zwanych 
w przyjętej terminologii - pęczkami włókna (wiązki). w ich przekrojach poprzecznych 
można naliczyć kilka do kilkunastu włókien elementarnych, sklejonych ze sobą za pomocą 
bocznych rozgałęzień, zwanych anastomozami. w procesie wydobywania włókna należy 
nie tylko oddzielić włókno od drewna, ale również, w możliwie maksymalnym stopniu 
pozbawić wiązki włókien towarzyszących tkanek takich jak: skórka, miękisz korowy 
i nabłonek. Te ostatnie występują pomiędzy pęczkami włókien w postaci hemiceluloz, 
lignin i pektyn. 

 Według badań, z trzech podstawowych tkanek łodygi konopi: kora, drewno 
i rdzeń, w aspekcie wydobywania włókna biologicznego, technologa interesuje głównie 
kora, w której znajduje się włókno z towarzyszącymi tkankami.  

 



LI
FE

11
 E

NV/P
L/

44
5

 41 

 Spośród tych tkanek należy zwrócić uwagę na te, które wywierają wpływ na 
proces roszenia i rzutują na ilość i jakość uzyskiwanego włókna z przerobu 
mechanicznego surowca jakim są łodygi konopi. Do tych tkanek należą:      

 skórka, która w czasie procesu roszenia nie ulega całkowitemu usunięciu, 
powodując zanieczyszczenie włókna, zwane przysuchą, utrudniającą dzielenie 
włókien technicznych na mniejsze kompleksy, 

 zwarcica, leżąca bezpośrednio pod skórką, wymagająca w procesie przerobu 
mechanicznego większych sił dla zdeformowania cylindra łodygi, 

 okolnica składająca się z komórek miękiszowych oraz pierwszych włókien 
łykowych, grubościennych, wydłużonych, będącym podstawowym surowcem 
włókienniczym, 

 łyko właściwe, w skład którego, wchodzą komórki miękiszowe łyka, wiązki sitowe 
oraz wtórne włókna łykowe. Te ostatnie stanowią zanieczyszczenia trudne do 
usunięcia w procesie obróbki mechanicznej, 

 drewno znajdujące się w wewnętrznej części łodygi. 

 Ilość drewna w łodydze konopi zależy od jej grubości i sprawia ono trudności 
w procesie wydobywania włókna z łodyg. Proces wydobywania włókna z łodyg przebiega 
tym łatwiej im większa jest grubość łodyg, a ściślej mówiąc im większa jest grubość 
cylindra drewna. Grube łodygi zależnie od niskiej gęstości siewu posiadają zdolność 
niepożądaną, to jest tworzenie dużej ilości włókna wtórnego. Włókno wtórne posiada 
znacznie krótsze komórki elementarne w porównaniu do włókna właściwego 
(pierwotnego) co obniża jego parametry technologiczne, głównie wytrzymałość. Bardzo 
ważnym dla procesu wydobycia włókna ze słomy jest również stopień zlignizowania 
komórek włókna. Silne zlignizowanie czyni włókno bardziej sztywnym, wprawdzie 
łatwiejszym w procesie mechanicznego przerobu dla oddzielenia go od paździerzy, 
jednak powodującym obniżenie jego jakości przędnej. 

 W klasie grubości łodyg 2 – 4 mm i 4 – 6 mm, zawartość wtórnego włókna jest 
bardzo zbliżona. w klasie grubości 6 – 8 mm włókno wtórne występuje już prawie na 
całej długości łodygi, im łodygi są cieńsze tym jego zawartość obniża się podnosząc 
znacznie wartość przędną włókna konopnego. 

 Prowadzone badania nad podzielnością włókien łykowych wykazały, że istota 
podzielności włókna (bardzo korzystna właściwość przędzalnicza) związana jest bardziej 
z rodzajem i charakterem budowy substancji niecelulozowych towarzyszących celulozie, 
aniżeli z budową samej substancji włóknotwórczej (celuloza). Stwierdzenie to nabiera 
szczególnego znaczenia zwłaszcza, gdy chodzi o uzyskanie wysokiej jakości włókna 
konopnego. 

 Włókna elementarne, jako pojedyncze komórki włókien wchodzące w skład 
pęczków włókien tworzących tkankę włóknistą, połączone ze sobą są płytkami 
środkowymi, które w procesach mechanicznej obróbki są niszczone i w postaci pyłu 
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łącznie z innymi towarzyszącymi tkankami, uwalniane z obrabianej masy włókna, tworząc 
kurz zanieczyszczający pomieszczenia produkcyjne. 

 Dla pełnego zrozumienia zachodzącego w procesach wydobywania i obróbki 
włókien konopi oraz dalszego ich wykorzystania, należy bliżej naświetlić znaczenie 
podstawowych składników włókna. Dotyczy to, głównie obok podstawowego składnika – 
celulozy, również hemicelulozy, pektyn, ligniny i drewnika. Celuloza, jak wspomniano, jest 
podstawowym składnikiem włókna technicznego używanego w przemyśle włókien 
łykowych, nie tylko w samym procesie przerobu ale również w czasie użytkowania 
gotowego wyrobu z tego włókna wytworzonego. Hemiceluloza, wg. niektórych autorów, 
zachowuje się podobnie jak pektyny. Pektyny w odróżnieniu od hemiceluloz, 
występujące wyłącznie w formie bezpostaciowej, znajdują się w niewielkich ilościach 
w ściankach włókna elementarnego, a głównie w płytkach środkowych komórek włókien 
oraz w naskórku roślin łykodajnych. Stanowią one główny skład klejów roślinnych, który 
także łączy ze sobą i z tkankami otaczającymi włókna elementarne. 

 Pektyny występują we włóknie elementarnym wyłącznie w postaci inkrustów 
w obszarach bezpostaciowych, nigdy natomiast nie spotyka się ich w krystalitach 
w połączeniu z celulozą. Substancje pektynowe odznaczają się dużą, większą od celulozy 
higroskopijnością oraz objawiają zdolność do silnego pęcznienia przy zwilżaniu wodą. 
Spęcznienie ich może w pewnych wypadkach osiągnąć 200%. w tych właściwościach 
pektyn należy szukać po części przyczyn większej higroskopijności włókien łykowych niż 
bawełny. 

 Kolejną substancją z punktu widzenia budowy roślin włóknistych i włókna jest 
lignina. Tworzenie się drewnika jest ściśle związane z biologicznymi procesami życiowymi 
rośliny, przy czym w drewnik przekształcają się przypuszczalnie celuloza i pektyny. 
w miarę wzrastania i zdrewnienia rośliny, jej zdolności życiowe zmniejszają się, a przy 
kompletnym zdrewnieniu życie komórki niknie i tkanka przestaje się rozwijać (późny zbiór 
konopi). Lignina jest inkrustracją bardzo niepożądaną we włóknie. Obecność jej zarówno 
we włóknie elementarnym jak i w warstwach między włóknistych (płytkach środkowych) 
włókna technicznego obniża wartość surowca przędzalniczego. Czyni go bardziej 
łamliwym, sztywnym, oraz ponadto obniża jego podzielność. Stopień zdrewnienia 
włókna zależy od położenia włókna w łodydze. w dolnej części łodygi następuje 
najsilniejsze zdrewnienie i tym należy tłumaczyć celowość np. w konopiach obcinania 
dolnych części łodyg. Również stopień dojrzałości rośliny decyduje o zdrewnieniu włókna, 
tym większy im późniejszy zbiór konopi. 

 Włókno w łodydze występuje w postaci tzw. tasiemki, która składa się 
z pojedynczych włókien elementarnych połączonych ze sobą w zespoły (pęczki) wiązki 
przy pomocy tzw. płytek środkowych zawierających w większości rozpuszczalne w wodzie 
pektyny. Pęczki włókien łączone są w większe zespoły tj. włókna techniczne, które z kolei 
połączone są wiązaniami bocznymi tzw. anestomozami.  
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Tabela 4. Charakterystyka cech i właściwości wybranych włókien roślinnych. 

Wyszczególnienie Jednostki Len Konopie Bawełna 

Długość włókien 
technicznych 

[cm] 20-140( śr. 50) 
80-300 
(śr.120) 

_ 

Długość włókien 
elementarnych 

[mm] 
1-130( śr. 13-

40) 
5 -559 śr.15 -

25) 
10 -70 (śr.12- 

36) 

Wytrzymałość włókna [dN/tex] śr. 53 śr. 57 30 

Masa liniowa włókna 
technicznego 

[tex] 2 2,2 - 

Masa liniowa włókna 
elementarnego 

[Mili tex] śr. 290 śr. 333 śr. 20,0 – 14,3 

Zawartość pektyn 
w hemicelulozie 

% 19 17 - 

Zawartość lignin % 0,6 – 5,0 3,5 – 5,5 - 

                                                          

 Włókna elementarne konopi pod względem długości i grubości stwarzają 
możliwość ich zastosowania w przędzeniu systemem bawełniarskim bądź zgrzebnym 
wełniarskim. Posiadają kształt wydłużony, wrzecionowaty, przekrój wielokątny 
(najczęściej 4 – 5 kątny). Wewnątrz włókna elementarnego znajduje się kanał (lumen). 
Włókno bawełny natomiast zasadniczo różni się kształtem, a mianowicie posiada kształt 
lekko skręconej tasiemki dzięki czemu zapewnia większą zdolność przędzenia niż 
elementarne włókna lnu i konopi. Struktura bawełny zapewnia odpowiednią 
szczepliwość i sprężystość. Po procesie kotonizacji lnu lub konopi włókno występuje 
w postaci cienkich zespołów włókien elementarnych a wielokomórkowa struktura konopi 
umożliwia w drodze zabiegów mechanicznych, chemicznych bądź enzymatycznych 
przystosowanie włókien i zastosowania ich również w technologiach nielniarskich.  
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Rysunek 5. Struktura i rozmieszczenie włókien elementarnych i technicznych w łodydze 
konopi. 

      1. Włókno elementarne – przekrój 

                 a) przekrój włókna elementarnego, 

                 b) przekrój zespołu włókien elementarnych, 20 – 25 włókien w pęczku, 

                 c) zespół włókien elementarnych – włókno techniczne, 

                 d) rozmieszczenie włókien w łodydze. 

 W wierzchołkowej części łodygi znajduje się około 150 - 300 włókien 
elementarnych, w środkowej około 800 – 900 a w części przykorzeniowej 100 – 150. 

 Z doświadczeń wynika, że dzielenie włókien technicznych konopi w procesie 
kotonizacji na cieńsze zespoły włókien elementarnych napotyka większe trudności aniżeli 
ma to miejsce w przypadku włókien lnianych. Dotyczy to mechanicznej obróbki włókien 
a w szczególności włókna z uprawy dwustronnej – na włókno i nasiona. Ten sposób 
uprawy jest w Polsce powszechnie stosowany. Jednym z niekorzystnych czynników 
w strukturze konopi jest znacznie większa zawartość ligniny. Lignina jak i pektyny 
stanowią inkustracje włókna w obszarach bezpostaciowych celulozy nadając im cechy 
zdrewnienia. Ponadto lignina występuje w dużym nieraz stopniu w płytkach środkowych, 
którymi połączone są włókna elementarne. 

 Obecność lignin zarówno we włóknie elementarnym jak i warstwach między 
włóknistych włókna technicznego czyni włókno bardziej łamliwym, sztywnym, a ponadto 
obniża jego podzielność i zdolność przędną. Znacznie korzystniejsze parametry 
jakościowe włókna konopnego można uzyskać z konopi z uprawy jednostronnej na 
włókno (z gęstego siewu i wczesnego zbioru).  
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8. Produkcja włókna bawełnopodobnego tzw. kotonina. 

 Do produkcji kotoniny stosuje się włókno konopne w następujących rodzajach 
(postaciach):  

 włókno konopne słańcowe typu jednopostaciowego, 

 włókno konopne słańcowe trzepane, 

 pakuły konopne słańcowe, 

 wyczeski konopne maszynowe słańcowe, 

 pakuły konopne zieleńcowe. 

 Badania Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wykazały, że 
najkorzystniejszym surowcem do tej produkcji są konopie z uprawy jednostronnej, 
zapewniające włókno cienkie i delikatne. Technologia uprawy polega na zastosowaniu 
gęstego siewu i wczesnego zbioru słomy. Dzięki temu zapobiega się odkładaniu 
nadmiernej ilości ligniny w składzie włókna. Lignina we włóknie konopnym wpływa 
niekorzystnie na jego właściwości przędne. Włókna takie są na ogół grubsze, mniej 
podzielne i bardziej sztywne (szorstkie).  

W bieżącej praktyce przemysłowej uprawia się na ogół konopie „dwustronne” 
z przeznaczeniem na włókno i nasiona. w przerobie uzyskuje się włókno długie trzepane 
oraz pakuły konopne. Włókno konopne długie podlega czesaniu w zakładach 
przemysłowych. w rezultacie czesania włókna długiego trzepanego uzyskuje się włókno 
długie czesane i włókno krótkie tzw. wyczeski.  

Włókno konopne jednopostaciowe słańcowe (bez podziału na włókno długie 
i krótkie) uzyskuje się na specjalnych liniach przerobowych. Słoma poddana takiej 
obróbce przechodzi następujące operacje: we wstępnej fazie przerobu jest dosuszana 
(jeśli jest taka potrzeba), skracanie łodyg i wstępne międlenie. w fazie zasadniczego 
przerobu surowiec jest poddawany wielokrotnemu międleniu, wytrząsaniu i trzepaniu. 
Wymienione wcześniej rodzaje włókna konopnego przeznaczone do produkcji 
włókienniczej przerabiane mogą być na kotoninę mechaniczną tj.: 

a) bawełnopodobną, 

b) wełnopodobną. 

 Uszlachetnianie włókien odbywa się na kotonizarkach różnych producentów. 
Najbardziej wyspecjalizowane firmy w zakresie produkcji tych urządzeń to firmy 
LAROCHE i RIETER. Urządzenia tej drugiej firmy są zainstalowane w Zakładzie 
Doświadczalnym Lenkon w Stęszewie.  
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Tabela 5. Charakterystyka laboratoryjna kotoniny konopnej bawełnopodobnej 
w zależności od zastosowanych surowców i procesów technologicznych. 

Surowiec wyjścio-
wy 

Rodzaj koto-
niny 

Podstawowe zabiegi 
w procesie produkcji 
kotoniny konopnej 

Charakterystyka 
kotoniny 

Podzielność średnia 
długość 

[Nm] [Tt] [mm] 

Pakuły konopne 
biologiczne  
(z Radwanic) 

Mechaniczna 

- dwukrotne międle-
nie na międlarce ko-
nopnej 
- emulsjonowanie 
i sezonowanie 
- uformowanie zwijki 
na agregacie 
- zgrzeblenie na 
zgrzeblarce lniarskiej 
- cięcie taśmy zgrze-
blarkowej na odcinki 
40 mm 
- jednokrotne zgrze-
blenie na zgrzeblarce 
CS 611 

260 3,85 34,6 

Pakuły konopne 
biologiczne  
(z Radwanic) 

Mechaniczna 

- jak wyżej z tym, że 
zastosowano dwu-
krotne 
zgrzeblenie na CS 611 

317 3,15 34,3 

Włókno konopne 
biologiczne jedno-
postaciowe (ze Stę-
szewa) 

Mechaniczna 
 

- jak zabiegi w poz.1 
 

222 4,50 33,0 

Włókno konopne 
jednopostaciowe 
biologiczne 
z Turobina 

Mechaniczna 
 
 

- jak zabiegi w poz. 1 
 
 

465 
568 

2,15 
1,76 

27,8 
24,0 

Włókno konopne 
jednopostaciowe 
z Pętkowa 

Mechanicza - jak zabiegi w poz. 1 552 1,81 42,8 

Włókno konopne 
biologiczne- jedno-
postaciowe 
(z Turobina) 

Mechaniczna 

- dwukrotne międle-
nie na międlarce ko-
nopnej 
- emulsjonowanie 

465 2,15 27,8 
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i sezonowanie 
- uformowanie zwijki 
na agregacie 
- zgrzeblenie na 
zgrzeblarce lniarskiej 
- cięcie taśmy zgrze-
blarkowej na odcinki 
40 mm 
- dwukrotne zgrzeble-
nie na zgrzeblarce 
CS 611 

Pakuły konopne 
biologiczne 
(z Radwanic) 

Chemiczna 

- dwukrotne międle-
nie na międlarce ko-
nopnej 
- emulsjonowanie 
i sezonowanie 
- uformowanie zwijki 
na agregacie 
- zgrzeblenie na 
zgrzeblarce lniarskiej 
- cięcie taśmy na od-
cinki 60 mm 
- gotowanie w ługu 
sodowym, płukanie, 
wirowanie i suszenie 
- dwukrotny przerób 
na zgrzeblarce CS 611 
 

376 2,66 37,4 
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Tabela 6. Charakterystyka laboratoryjna kotoniny konopnej wełnopodobnej w zależności 
od surowców oraz zabiegów technologicznych jej otrzymywania. 

Surowiec wyjścio-
wy 

Rodzaj 

kotoniny 

Podstawowe zabiegi 
w procesie produkcji 

kotoniny 

konopnej 

Charakterystyka ko-
toniny 

Podzielność 
Średnia 

długość 

[Nm] [Tt] [mm] 

Pakuły konopne 
biologiczne 

(z Radwanic) 

Mechaniczna 

- dwukrotne międlenie 
na międlarce 

- emulsjonowanie 
i sezonowanie włókna 

- zgrzeblenie na zgrze-
blarce lniarskiej (runo) 

- jednokrotne zgrze-
blenie na zgrzeblarce 
CS 611 

262 3,82 53,66 

Włókno konopne 
biologiczne jedno-
postaciowe (ze 
Stęszewa) 

Mechaniczne - jak wyżej 233 4,29 54,13 

Włókno konopne 
biologiczne jedno-
postaciowe 
z Turbina 

Mechaniczna - jak w poz. 1 459 2,18 55,8 

Włókno konopne 
długie trzepane 
biologicznie 
ze Strzegomia 

Mechanicza - jak w poz.1 471 2,12 65,4 

Pakuły konopne 
zieleńcowe 

Mechaniczne 

- enzymatyczne odkle-
janie 

- zgrzeblenie na zgrze-
blarce lniarskiej 

- dwukrotny przerób 
taśmy na dorywarce 

288 3,47 60,50 

Wyczeski konopne 
biologiczne 

Mechaniczna 

- zgrzeblenie na zgrze-
blarce lniarskiej 

- dwukrotny przerób 
taśmy na dorywarce 

224 4,46 62,50 
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9. Produkcja przędz, sznurków i szpagatów. 

9.1. Metoda klasyczna. 

 W klasycznej technologii przędzalniczej konopi występują dwa systemy techno-
logiczne, (czesankowy i zgrzebny) ponieważ włókno konopne występuje w dwóch posta-
ciach tj. jako włókno długie i krótkie.      

 Włókno długie winno być przed czesaniem emulsjonowane, celem poprawienia 
jego zdolności do dzielenia się. Do emulsjonowania używa się gotowych natłustek przę-
dzalniczych. Włókno po spryskaniu natłustką leżakuje przez 48 godzin nakryte brezen-
tem aby mogło się zagrzać. Proces ten nazywamy nawilżaniem włókna. Pektyny ulegają 
zmiękczeniu i włókna w pęczkach łatwiej się dzielą zarówno w czasie maglowania przed 
czesaniem jak i w samym czesaniu. Jest bowiem wskazane aby włókno po nawilżaniu 
było gniecione na międlarkach celem jego zmiękczenia. Wszystkie te wstępne operacje 
poprawiają efekty czesania i umożliwiają osiągnięcie dobrej jakościowo cienkiej przędzy. 

 System dla włókna długiego to system czesankowy nazwany tak od pierwszej 
operacji przędzalniczej, którym jest czesanie. Czesanie odbywa się na czesarce mecha-
nicznej, w której garście włókna zwisają pionowo, zaciśnięte w przesuwających się zaci-
skach. Włókno jest czesane pomiędzy dwoma płachtami z umocowanymi na nich grze-
bieniami o wzrastającej w miarę posuwu gęstości igieł. Maksymalna długość włókna 
może wynosić do 100 cm. Włókno dłuższe musi zostać rozerwane na rozrywarce lub  
pocięte, przy czym eliminuje się włókno wierzchołkowe, nie nadające się na szlachetne 
przędze. w zacisku mocuje się po dwie garści włókien o wadze ca. 130 – 140 gramów 
każda. Średnica luźno skręconej garści wynosi 3,5 do 5,0 cm. Włókno z większych garści 
jest w jej środku niedoczesane co jest podstawowym błędem i rzutuje negatywnie na 
pracę przędzarki poprzez zwiększoną ilość zrywów, a o dobrej jakości przędzy przy nie-
właściwym czesaniu  należy zapomnieć. Uzysk włókna czesanego w stosunku do pobra-
nego do czesania włókna trzepanego wynosi od 34 do 39%.  

Z czesarki wychodzi włókno najmocniejsze i najcieńsze nadające się na produkcję 
szlachetnych przędz, natomiast włókna słabsze i krótsze są przez igły grzebieni wyczesy-
wane. z grzebieni włókna są zdejmowane przez bębny uiglone i jako tzw. wyczesy skła-
dane w podstawionych pojemnikach. Wyczesy jako włókna mniej szlachetne przerabiane 
są w systemie zgrzebnym na grubsze przędze. Włókno czesane jest formowane w taśmę 
na maszynie zwanej nakładarką. Taśma jest układana w garach przędzalniczych. Ciężar 
taśmy po nakładarce wynosi zazwyczaj 45 - 55 tys. tex. Ponieważ w praktyce występują 
włókna o zróżnicowanej jakości, bardzo ważną czynnością technologiczną jest dobranie 
optymalnej mieszanki gwarantującej osiągnięcie wymaganej jakości przędzy w całej par-
tii. Nie bez znaczenia jest również kalkulacja kosztów surowcowych. Dobranie właściwej 
mieszanki wymaga dużej wiedzy i praktyki przędzalniczej. w praktyce włókna można 
mieszać przy formowaniu taśmy a także mieszając taśmy ułożone w garach przędzalni-
czych przy jej dalszej obróbce bowiem taśma w dalszej kolejności jest pocieniana 
i wyrównywana na 3 do 5 maszynach zwanych rozciągarkami. Ilość tych maszyn zależy 
od zamierzonego efektu końcowego czyli numeru produkowanej przędzy. Taśmę po 
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rozciągarkach można prząść w tzw. przędzeniu bezpośrednim na przędzarkach grzebie-
niowych np. Bolleli, Mackie lub obrączkowych np. PS-132 lub uformować na niedoprzę-
dzarce niedoprzęd, który po gotowaniu lub bieleniu można prząść na przędzarkach mo-
kroprzędnych np. PM-100. Przędzenie na mokro jest znacząco droższe ale efekty są bar-
dzo dobre. Przędze wytworzone na mokro są poddawane procesowi suszenia do wilgot-
ności ca. 9%. 

 

Zdjęcie 14. Procesy mieszania i formowania zwijek 
włókna konopnego na zgrzeblarce wstępnej. 

 

 

 

 System dla włókna krótkiego to system zgrzebny. w tym systemie przerabia się 
pakuły oraz wyczesy uzyskane w procesie czesania włókna długiego czyli surowce mniej 
szlachetne przeznaczone na grubsze przędze, sznurki, szpagaty, liny itp. Asortymenty te 
posiadają chaotyczny układ włókien, często splątanych, o różnej grubości i długości, za-
nieczyszczone w różnym stopniu paździerzami itp. Nazwa procesu pochodzi od pierwszej 
operacji tj. zgrzeblenia, który dzieli się na dwie fazy; zgrzeblenie wstępne i zgrzeblenie 
właściwe. Na etapie zgrzeblenia wstępnego dokonuje się przeważnie również mieszanie 
różnych surowców, aby mieszanka surowcowa była jakościowo jednorodna. Dobre efek-

Zdjęcie 15. Proces zgrzeblenia właściwego włókna 
konopnego. 
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ty technologiczne osiąga się tworząc mieszanki lniano- konopne. Odbywa się to na 
zgrzeblarkach wałkowych wyposażonych w wałki zgrzeblące, zwrotnikowe i zbierające. 
Zadaniem tych maszyn, o różnej konstrukcji, jest ułożenie włókien w jednym kierunku 
(parelizacja), podzielenie pęczków włókien na cieńsze i oczyszczenie z paździerzy 
i włókien nieprzędnych. Taśma po zgrzeblarce wstępnej i jej nawilżeniu (wskazane użycie 
emulsji przędzalniczej) jest formowana w zwijki o wadze 15 kg i średnicy około 80 cm 
służące do zasilania zgrzeblarki właściwej. Taśma w takiej formie winna leżakować przed 
zgrzebleniem właściwym około 48 godzin celem wyrównania wilgotności i rozładowania 
ładunków elektrostatycznych. Proces mieszania surowców może być prowadzony przez 
zasilanie zgrzeblarki właściwej zróżnicowanymi jakościowo zwijkami oraz mieszaniem 
taśm na rozciągarkach. Po uformowaniu taśmy na zgrzeblarce jest ona poddawana po-
cienianiu i wyrównywaniu na 2 do 4 rozciągarkach.  

 Celem poprawienia jakości taśmy może ona być po pierwszej rozciągarce pod-
czesywana na czesarkach okresowych np. firmy Schlumberger. Dotyczy to jednak taśm 
z najlepszych włókien. Przędzenie odbywa się w sposób bezpośredni lub 
z zastosowaniem niedoprzędzarki. Niedoprzęd przed przędzeniem jest poddawany ob-
róbce chemicznej tj. gotowaniu lub bieleniu. Ubytki wagowe w tych ostatnich procesach 
sięgają do 25%. Przędza mokra musi być wysuszona do ca. 9%, aby nie uległa pleśnieniu 
w magazynie. 

 

Rysunek 6. Schemat technologiczny zgrzeblarki. 

1 – płótno zasilające, 2 – wałki zasilające, 3 – bęben, 4 – zwrotnik wałka zasilającego 
(zerowy), 5 – zgrzebnik, 6 – zwrotnik, 7 – górny zbieracz, 71 – dolny zbieracz, 8 – grzebień 
drgający, 9 – wałek dociskowy I, 91 – wałek dociskowy II, 10, 101 – wałki wylotowe, 11 – 
płyta złożeniowa, 12 – prowadnik taśmy (lalki). 
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Rysunek 7. Schemat technologiczny jednej sekcji czesarki lnu. 

1 – garście, 2 – zacisk, 3 – prowadnice ławy zaciskowej, 4 – płachty czeszące, 5 – listwy 
czeszące, 6 – grzebienie, 7 – wyczeski, 8 – bęben szczotkowy (szczotki), 9 – wałek zbiera-
jący (zbieracz), 10 – grzebień drgający, 11 – skrzynka na wyczeski. 

 

Zdjęcie 16. Podczesywanie taśmy na urządzeniach rozciągających. 
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9.2. Technologia wytwarzania konopnego sznurka snopowiązałkowego 
systemem lniarskim zgrzebnym.  

 W latach 70 – tych ówczesny Instytut Krajowych Włókien Naturalnych 
w Poznaniu, w ramach działań antyimportowych oraz w celu zagospodarowania krajo-
wego włókna konopnego podjął temat badawczy dotyczący opracowania technologii 
produkcji sznurków rolniczych z włókien konopnych w miejsce importowanych włókien 
sizalowych. Zaplanowano zagospodarowanie włókien konopnych NS8 zarówno typu i jak 
i II. Stwierdzono, że włókno tego rodzaju nie nadaje się do przerobu na maszynach przę-
dzalniczych do sizalu. w związku z tym podjęto badania przędzalnicze, w zakresie przero-
bu włókna chałupniczego, systemem zgrzebnym, przy zastosowaniu istniejących w kraju 
maszyn do juty, co stwarzało możliwość przyśpieszenia badań i ewentualne uruchomie-
nie produkcji przemysłowej. Badania w pierwszej kolejności przeprowadzono 
w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta” w Częstochowie. Uzyskano zadawalające 
wyniki przędzenia i na tej podstawie opracowano założenia techniczno-ekonomiczne do 
budowy i uruchomienia produkcji sznurka w firmie „Hakon” w Hrubieszowie, czyli 
w firmie produkującej włókno konopne. Wyprodukowany sznurek snopowiązałkowy 
uzyskał pozytywną opinię Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 
w Lublinie. Ostatecznie w firmie „Hakon” ruszyła produkcja konopnego sznurka snopo-
wiązałkowego. 

 Charakterystyka procesu technologicznego: 

 cięcie włókna konopnego trzepanego na krajarce AC-39 na odcinki około 320 
mm. 

 emulsjonowanie włókna konopnego, ciętego przy zastosowaniu emulsji 
o następującym składzie: 

        - olej wrzecionowy - 36%, 

        - nafta - 18%, 

        - oleina - 4%, 

        - woda amoniakalna - 3%, 

        - woda - 39%. 

 Udział emulsji w stosunku do masy włókna wynosi 12% 

 odleżenie zemulgowanego włókna przez 24 - 28 godzin, 

 zgrzeblenie na zgrzeblarce wstępnej typu juciarskiego, półfabrykatem są zwijki 
o szerokości 15 cm i średnicy około 70 cm, 

 zgrzeblenie na zgrzeblarce właściwej typu juciarskiego z ułożeniem taśmy 
w garach przędzalniczych, 

 przerób taśm zgrzeblarkowych na 2 lub 3 rozciągarkach juciarskich, 
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 przędzenie na przędzarkach firmy J. Mackie lub przędzarkach rosyjskich np. RN-
216. Liczba skrętów nie powinna być niższa 85 – 90 na 1 mb., 

 przewijanie sznurka na nawoje handlowe. 

 Włókno konopne chałupnicze w procesie przerobu systemem zgrzebnym podle-
ga zasadniczym przeobrażeniom pod względem takich cech jak: długość, cienkość, wy-
trzymałość i zanieczyszczenia. Długość włókna konopnego w systemie przerobu na ma-
szynach juciarskich, ma istotne znaczenie z uwagi na stosunkowo krótkie pole uiglone 
maszyn. Zbyt długie włókno w stosunku do rozstawu pomiędzy cylindrem zasilającym 
a wydającym (tzw. reach) może powodować kleszczenie włókien, zarówno na rozciągar-
kach jak i przędzarce i związane z tym postoje z powodu „obcinania klatek”. Może też 
być przyczyną pogorszenia stopnia nierównomierności sznurka.  

 

9.3. Produkcja konopnych przędz bawełnopodobnych metodą rotorową. 

 W przypadku włókien konopnych, przędzionych metodą rotorową możliwa jest 
produkcja przędz mieszankowych jedynie z dodatkiem dobrze skotonizowanych włókien. 
Wynika to z bardzo dużych różnic pomiędzy grubością bawełny, wełny czy włókien che-
micznych (wiskoza, poliester). Mieszanki takie wymagają bardzo dużego doświadczenia 
przędzalniczego ze strony nadzoru oraz obsługi przędzalni i mają zastosowanie przed 
wszystkim przy produkcji odzieży. 

 Obecność włókna konopnego w tego typu przędzach a później odzieży ma swoje 
znaczenie, bowiem nadaje produktowi finalnemu specyficznych pozytywnych właściwo-
ści użytkowych, łączących cechy włókien z których je wytworzono, nie zapominając 
o aspektach różnorodności napędzających modę. 

Oprócz atrakcyjności użytkowej zaletami przędzenia bezwrzecionowego czyli ro-
torowego są; 

 duże prędkości wydawania przędzarki, 

 wyposażenie głowic przędzarki w bębenki dodatkowo rozwłókniające włókna 
konopi, 

 zasilanie przędzarek bezpośrednio z taśmy i formowanie na przędzarce krzyżo-
wych nawojów czyli wyeliminowanie dodatkowego zabiegu w postaci osobnego 
przewijania po wytworzeniu przędzy. 

 Do produkcji kotoniny konopnej przeznaczonej na produkcję przędz mieszanko-
wych należy przeznaczyć najcieńsze włókna z produkcji jednostronnej. 

 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich posiada wieloletnie doświad-
czenia w produkcji różnych przędz w systemie mieszankowych badanych i wytwarzanych 
wspólnie w Przędzalni „Zamatex”.  
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 Przędzenie przeprowadzano według technologii składającej się z następujących 
etapów: 

1. Przygotowanie kotoniny konopnej przed mieszaniem z bawełną i ewentualnie 
dodatkiem włókien chemicznych:  

 emulsjonowanie kotoniny konopnej w komorze nawilżającej wodnym 
roztworem wosku OT78 w ilości ok. 0,5% do masy włókna, tak aby wil-
gotność mieszanki wynosiła ok. 25%,  

 sezonowanie kotoniny konopnej przez 24 - 48 godzin. 

2. Utworzenie mieszanki bawełna – konopie, ewentualnie włókna chemiczne 
w odpowiedniej proporcji masowej i rozluźnienie na zespole rozluźniająco - 
mieszającym i składowanie mieszanki w komorze dojrzewającej w warunkach 
ok. 80% wilgotności 18 stopni temperatury w pomieszczeniu. 

3. Czas leżakowania mieszanki w komorze ok. 48 godzin przy zastosowaniu ręcz-
nego przemieszczania co 8 godzin. 

4. Powtórne rozluźnienie i mieszanie na wilku bez udziału zasilarek. 

5. Formowanie zwoju na zespole rozluźniająco - oczyszczającym typu MT 

6. Zgrzeblenie na zgrzeblarce pokrywkowej CZ693 odpowiednio przystosowanej – 
wymianie obicia wałków roboczych i pokrywek. 

7. Łączenie taśm zgrzeblarkowych na rozciągarce wstępnej NOVPOS 1. 

8. Wyrównywanie taśm na rozciągarce końcowej NOVPOS 2. 

9. Przędzenie na przędzarkach BD200 z wymienionymi kompletami głowic przęd-
nych. 

  Przędze te znalazły zastosowanie do produkcji tkanin, dzianin i skarpet. 

 Charakterystykę laboratoryjną wyprodukowanych przędz mieszankowych  
z udziałem bawełny i konopi,  z różnej jakości surowców wyjściowych przedstawiono 
w tabeli poniżej. 
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Tabela 7. Charakterystyka laboratoryjna przędzy mieszankowej bawełno – konopnej. 

Surowiec wyjściowy 
Udział koto-

niny 
w mieszance 

[%] 

 

Masa 
liniowa 
przędzy 

 

Współ. 
zmienności 
masy linio-

wej 

Wytrz. 
właściwa 

Współ. 
zmienności 

siły rozciąga-
nia 

Liczba 
skrętów 
na metr Konopie Bawełna 

Konopie/ 
bawełna 

[tex] [V tex %] [cN/tex] [V w %] 

Kotonina 
mechaniczna 
z pakuł ko-
nopnych 

Długowłóknista 
czysta 34/36 

20 85,5 2,4 9,66 13,2 462 

Kotonina 
mechaniczna 
z pakuł ko-
nopnych 

Długowłóknista 
czysta 34/36 

20 85,5 3,1 9,04 14,6 458 

Kotonina 
mechaniczna 
z włókna 
konopnego 
jednoposta-
ciowego 

Długowłóknista 
czysta 34/36 

20 79,7 3,2 8,19 18,2 460 

Kotonina 
chemiczna 
z włókna 
konopnego 
jednoposta-
ciowego 

Krótkowłóknista 
31/32 

30 79,0 2,7 7,40 18,1 496 

Kotonina 
chemiczna 
z pakuł ko-
nopnych 

Krótkowłóknista 
31/32 

25 81,2 3,1 8,20 16,2 472 

 

 

 

9.4. Produkcja przędzy wełnopodobnej systemem wełniarskim zgrzeb-
nym. 

 W przędzeniu zastosowano mieszanki kotoniny konopnej, elany i wełny. Przędze 
mieszankowe wykonano z udziałem kotoniny wełnopodobnej uzyskanej z różnych su-
rowców wyjściowych co przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 8. Charakterystyka laboratoryjna przędzy wełnopodobnej z udziałem kotoniny 
konopnej. 

Surowiec wyjściowy 

Udział % 
poszcze-
gólnych 

surowców 

Masa 
liniowa 

przę-
dzy 

Współczyn-
nik zmien-
ności masy 

liniowej 

Wytrzy-
małość 

właściwa 

Współczynnik 
zmienności 

siły rozciąga-
nia 

Liczba 
skrętów 
na metr 

Konopie Wełna Elana 
Konopie/ 
wełna/ 
elana 

[Tt] [V tex %] [cN/tex] [V w %] 

Kotonina 
mechani- 

czna  

z pakuł 
konopnych  

krajowa 
żółta 
23/24 

grubość 
3,3 
denier 
długość 
40 mm 

30/40/30 100,35 2,70 6,01 12,99 392,6 

Kotonina 
mechani-
czna  

z włókna 
konopnego 
jednoposta-
ciowego 

krajowa 
żółta 
23/24 

grubość 
3,3 
denier 
długość 
40 mm 

30/40/30 98,00 5,16 6,52 17,60 389,6 

Kotonina 
mechani-
czna z pakuł 
konopnych 
zieleńco-
wych 

krajowa 
żółta 
23/24 

grubość 
3,3 
denier 
długość 
40 mm 

30/40/30 98,90 2,93 6,20 6,25 
385,0 

 

Kotonina 
konopna 
z wyczesków 
konopnych 

krajowa 
żółta 
23/24 

grubość 
3,3 
denier 
długość 
40 mm 

30/40/30 103,60 3,76 6,85 15,26 396,6 

 

Przędzenie przeprowadzono w następującej technologii: 

1. Przygotowanie włókien do przerobu: 

 nawilżanie kotoniny woskiem OT 78 w ilości 0,5% w stosunku do masy 
włókna i wodą do wilgotności 15%, 

 nawilżanie wełny w ilości 3% do masy wełny, 

 nawilżanie elany w ilości 1% do masy elany. 

2. Przerób poszczególnych składników surowcowych na wilku. 

3. Utworzenie mieszanki i złożenie w zasieku na 24 godziny (sezonowanie). 

4. Przerób mieszanki na wilku. 

5. Zgrzeblenie na zgrzeblarce CS 322. 
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6. Przędzenie na przędzarce PG 5. 

 Przędzenie przeprowadzono na przędzalniczym parku maszynowym zakładów 
„Polska Wełna” w Zielonej Górze. 

 Przerób, zarówno w fazie zgrzeblenia jak i formowania niedoprzędu, przebiegał 
dla wszystkich prób przędzenia bez zakłóceń. Również przędzenie właściwe przebiegało 
na ogół prawidłowo, przy nieco zwiększonej zrywności w stosunku do przędzenia bez 
dodatku kotoniny konopnej. Po serii prób technologicznych ocenia się, że optymalnym 
składem na przędze odzieżowe jest skład o udziale: 30% kotoniny konopnej mechanicz-
nej, 40% wełny i 30% elany. 

 

Zdjęcie 17. Przędzenie z udziałem kotoniny konopnej na przędzarce wełniarskiej. 

 

 

10. Produkcja tkanin. 

10.1. Tkaniny i dzianiny bawełnopodobne i wełnopodobne z udziałem 
kotoniny konopnej. 

 Technologię i doświadczalną produkcję tych asortymentów rozpoczął w Polsce 
w latach 70-tych XX wieku ówczesny Instytut Krajowych Włókien Naturalnych 
w Poznaniu. Było to przedsięwzięcie trudne, jednak biorąc pod uwagę osiągane niepo-
wtarzalne efekty; szczególnie w zakresie komfortu używania zawierających włókno ko-
nopne tkanin i dzianin, warte propagowania dla koneserów zdrowego stylu życia. 

 10.2. Tkaniny bawełnopodobne z udziałem konopi. 

 Praktyczne prace przygotowawcze i wykonanie partii doświadczalnych miały 
miejsce w Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie. Do produkcji tkaniny odzie-
żowej użyto przędzy bawełnopodobnej, pojedynczej, tex 84 o składzie surowcowym: 
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80% bawełny i 20% kotoniny konopnej. Tkaninę odzieżową o splocie jodełki wykonano 
na krosnach STB. 

 W zakładach w Żyrardowie wykonano też inne tkaniny odzieżowe, których cha-
rakterystykę podano w tabeli poniżej. w tkaninach tych jako osnowę zastosowano przę-
dze z dodatkiem kotoniny lnianej a dodatek kotoniny konopnej zastosowano w przędzy 
jako wątek. Wszystkie tkaniny były przewidziane do produkcji odzieży wierzchniej, 
szczególnie na marynarki i żakiety. 

 

Tabela 9. Charakterystyka wyprodukowanych tkanin. 

Asorty-
ment 
tkanin 

Masa 
powierz. 

[g/m
2
] 

Kolor 

Charakterystyka przędz 

osnowa wątek 

Wykończ. rodzaj 
mieszan-

ki 

% udział 
kotoni-
ny lnu 
(kon.) 

masa 
liniowa 
przędzy 

[Tt] 

rodzaj 
mie-

szanki 

% udział 
kotoniny 
lnu (kon.) 

masa 
liniowa 
przędzy 

[Tt] 

TEXAS 
odzieżo-
wa ubra-
nio-wa 

300 Natur. Len-baw. 54 40x2 
Kono-
pie-
baw. 

42,2 do 
54 

100 

odklejan. 
pranie, 
sanforyza-
cja, gładze-
nie 

Texas 
odzieżo-
wa ubra-
nio-wa 

400 Bielona Len-baw. 54 40x2 
Kono-
pie-
baw. 

42,2 do 
54 

100 

pranie, 
bielenie, 
samforyza-
cja, gładze-
nie 

FILIP 
odzieżo-
wa ubra-
nio-wa 

440 Natur. 
Konopie 

Baw. 
42,2 50x2 

Kono-
pie-
baw. 

42,2 do 
54 

100 

pranie, 
apretura, 
TW, strzy-
żenie, 
gładzenie 

 

Surowe tkaniny poddano następującym zabiegom wykończeniowym tj.: 

 strzyżenie, 

 opalanie, 

 opieranie, 

 apretura zmiękczająca i przeciw przesuwalna, 

 suszenie, 

 sanforyzacja. 
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Zdjęcie 18. Tkanina w kolorze naturalnym o masie powierzchniowej +/- 310 g/m2. 

 

 

Zdjęcie 19. Tkanina Texas. 
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Zdjęcie 20. Tkanina Filip. 

 

10.3. Tkaniny wełnopodobne z udziałem konopi. 

  przygotowawcze i wykonanie partii doświadczalnej odbyły się w zakładach „Pol-
ska Wełna" w Zielonej Górze. Procesy wykończalnicze wykonano w zakładach „Pawela-
na" w Pabianicach. 

 Tkaninę odzieżową wykonano z przędzy tex 100 o następującym składzie: 40% 
wełna, 30% elana, 30% kotonina konopna wełnopodobna. Wykonano dwa wzory tkanin. 
Wzory różniły się kolorem nitki wprowadzonej podczas tkania do faktury, powodującej 
podział na prostokąty o wymiarach 3 cm x 4 cm. Tkaniny wykonano w kolorze natural-
nym.   

 W Zakładach „Pawelana” zastosowano następujące zabiegi wykończalnicze: 

 pranie, 

 odwodnienie, 

 suszenie,  

 przegląd międzyoperacyjny, 

 zmiękczenie na napawarce, 

 suszenie i dogrzewanie w 160 °C, 

 prasowanie, 
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 dekatyzowanie. 

 Masa 1 m2 tkanin wyniosła: 494 g i 458 g. 

 

 

Zdjęcie 21. Tkania W40/E30/K30 z białą nitką (W – wełna, E – elana, K – konopie). 

 

Zdjęcie 22. Tkania W40/E30/K30 z brązowa nitką (W – wełna, E – elana, K – konopie). 
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 10.4. Dzianiny z przędz mieszankowych z udziałem konopi. 

 Prace przygotowawcze oraz doświadczalny proces dziania wykonano 
w zakładach „Polkonfex" w Zgierzu. Wykonano partię doświadczalna dzianiny bluzkowej 
o masie 237 g/m2, z przędzy bawełnopodobnej z udziałem kotoniny konopnej. Tex przę-
dzy wynosił 50, a udział konopi wyniósł 54%. Przędzę poddano parafinowaniu. Dzianinę 
przeznaczono do produkcji podkoszulek w zakładach „Polkontex" w Zgierzu. Proces 
dziania w porównaniu do przędzy bawełnianej lub jedwabiu ciągłego, przebiegał przy 
nieco zmniejszonych wydajnościach. Bardzo ważne są warunki klimatyczne 
w pomieszczeniu dziania. 

 

Zdjęcie 23. Dzianina z udziałem bawełnopodobnej kotoniny konopnej. 

 

11. Produkcja mat dezynfekcyjnych. 

 W dobie szybkiego rozwoju globalizacji, wymiany handlowej oraz zwielokrotnie-
nia korzystania z różnych środków transportu możemy zaobserwować rozprzestrzenianie 
się różnych chorób do miejsc w których dotychczas nie występowały. 

 Rozpowszechnianie się źródeł chorób zakaźnych zwierząt, a w szczególności cho-
rób, które mogą być również groźne dla ludzi, budzi szczególne zaniepokojenie społecz-
ne. Spowodowane przez te choroby straty są trudne do oszacowania. Przenoszenie cho-
rób zakaźnych odbywa się głównie przez bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami, 
a także z wydzielinami, które mogą znajdować się na pokarmach pochodzenia zwierzę-
cego oraz na zanieczyszczonym sprzęcie i środkach transportu.  

 W zwalczaniu chorób zakaźnych szczególną uwagę zwraca się na przerwanie 
dróg szerzenia się zakażenia przez pojazdy, narzędzia gospodarskie i sprzęt używany na 
farmach. Najważniejszym wydaje się wstrzymanie transportu i izolacja gospodarstw po-
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przez dezynfekcję pojazdów i wyłożenie środków dezynfekcyjnych. Aktualnie w celach 
barierowych stosuje się baseniki do dezynfekcji, które wypełnia się odpowiednim roz-
tworem przez które przechodzą ludzie lub przejeżdżają pojazdy znajdujące się na terenie 
ogniska choroby. Jest to jednak metoda mało poręczna i wymaga dużych nakładów fi-
nansowych oraz pracy. 

 Tańszą metodą jest wykonanie odpowiedniego obramowania i wysypanie do 
jego wnętrza trocin lub wiórów drzewnych, które nasącza się środkiem dezynfekcyjnym. 
Jest to sposób prosty i stosunkowo tani jednak jest bardzo nie trwały i wymaga stałego 
dozoru i obsługi poprzez uzupełnianie wiórów i środków dezynfekcji, co jest bardzo kło-
potliwe w obsłudze. 

 Znane są również na rynku maty dezynfekcyjne wykonane na bazie środków 
chemicznych. Jednym z bardziej rozpowszechnionych wyrobów jest mata trójwarstwo-
wa, która na zewnątrz posiada warstwę z poliestru, warstwę chłonną wykonaną 
z poliuretanu oraz spodnią warstwę zapobiegającą przenikaniu preparatów wykonaną 
z PCV. 

 W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w ramach międzynarodo-
wego projektu badawczego „Eureka” opracowano technologię produkcji mat dezynfek-
cyjnych, wykonanych z włókien naturalnych lnu i konopi. Opracowane maty nasączone 
środkami dezynfekcyjnymi stosuje się jako bariery dla bakterii i wirusów do szybkiego 
oczyszczania środków transportu mających bezpośredni kontakt ze źródłami występują-
cej epidemii. 

 Włókniny barierowe produkowane są techniką igłowania z zastosowaniem natu-
ralnych surowców roślinnych jakim jest włókno lniane i konopne. Włókniny igłowane 
z uwagi na duże możliwości kształtowania struktury pozwalają spełnić wysokie wymaga-
nia użytkowe jak duża wytrzymałość i odprężność. 

 

Rysunek 8. Schemat budowy maty dezynfekcyjnej: 1. Włóknina naturalna. 2. Warstwa 
wzmacniająca. 3. Żywica naturalna. 

 

 Struktura opracowywanej maty składa się z trzech warstw. Dolne wykończenie 
tworzy elastyczny system z naturalnej żywicy. Gęsto tkana warstwa zapewnia macie 
stabilność formy i służy wraz z naturalną żywicą jako izolacja przeciwko wypływaniu roz-



LI
FE

11
 E

NV/P
L/

44
5

 65 

tworu dezynfekcyjnego, którym nasączona jest mata oraz izoluje ją od wilgoci podłoża. 
Warstwę środkową maty stanowi tkanina jutowa, która posiada strukturę cechującą się 
zdolnością do powrotu do pierwotnej formy. Ponadto włókno jutowe jest wytrzymałe 
i posiada właściwości izolacyjne i sorpcyjne roztworów.  Część wierzchnia maty odznacza 
się wysoką wytrzymałością. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina naturalna na bazie 
włókien lnianych i konopnych. Włókno konopne posiada właściwości, które poprawiają 
współczynnik absorpcji środka dezynfekcyjnego i powodują jego dłuższe magazynowanie 
w nasączonej włókninie. 

 Maty z włókien lnu i konopi w przeciwieństwie do mat wykonanych z surowców 
syntetycznych są całkowicie biodegradowalne, stając się przy tym przyjaznym wyrobem 
dla środowiska naturalnego człowieka.  

 

 

Zdjęcie. 24. Maty dezynfekcyjne wykonane z włókna konopnego. 

 

 Dzięki wysokim właściwościom absorpcyjnym włókien lnianych i konopnych ma-
ty wykonane z tego surowca cechują się zdolnością pochłaniania i magazynowania op-
tymalnych ilości środka dezynfekcyjnego, sięgającą 300 - 400% w stosunku do wagi uży-
tej maty w stanie suchym oraz mocnym związaniem roztworu dezynfekcyjnego z matą 
co zapobiega łatwemu wyciskaniu i spływaniu roztworu pod wpływem ciężaru przejeż-
dżających pojazdów (1 kg włókna absorbuje ok. 3 - 4 l roztworu). 
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Tabela 10. Wytrzymałość mat dezynfekcyjnych. 

Gramatura maty 

[g] 

Wytrzymałość minimalna 

[N] 

Wytrzymałość maksymalna 

[N] 

350 92,8 140,7 

1350 116,5 160,2 

 

 Maty dezynfekcyjne znajdują zastosowanie jako produkt barierowy dla rozprze-
strzeniania się chorób zakaźnych w rolnictwie i transporcie, gdzie następuje ciągłe prze-
mieszczanie się ludzi, zwierząt i towarów.  

 Rekomendowane zastosowanie naturalnych mat dezynfekcyjnych to; wykładanie 
ich na przejściach i przejazdach, w obrębie kurników, obór, chlewni, wytwórni pasz, 
rzeźni, mleczarni, pieczarkarni, pasiek, punktach skupu żywca, zakładów przetwórstwa 
spożywczego oraz drogach, dojazdach i przejściach granicznych. 

 

 

Zdjęcie. 25. Dezynfekcja kół przejeżdżających pojazdów. 

 

 

12. Konopie jako surowiec do produkcji masy celulozowo-
papierniczej. 

 Integracja Polski z krajami Unii Europejskiej zmusza do poszukiwania kierunków 
i specjalizacji produkcji określających w nowych uwarunkowaniach status naszego kraju 
w międzynarodowym podziale pracy. w analizach tych powinien zostać uwzględniony 
dorobek sektorów i branż, które w obszarze transformacji utraciły znaczącą pozycję pro-
dukcyjną. Obok szeregu pozytywnych efektów przekształceń struktury gospodarczej 
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kraju, w okresie przemian nie należy pomijać faktu eliminacji z rynku wielu podmiotów 
produkcyjnych, charakteryzujących się wysoką pracochłonnością oraz dużym zapotrze-
bowaniem na surowce i energię.  

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zauważyć wzrost zainteresowania zakładów 
produkcyjnych możliwościami zastosowania „zielonych” surowców w przemyśle. Coraz 
częściej producenci postrzegają włókna łykowe jako przyszłościowe źródło odtwarzal-
nych i przyjaznych środowisku materiałów wykorzystywanych do produkcji. Można 
w tym upatrywać szansy również dla krajowych zasobów roślin łykowych. w związku 
z recesją tej dziedziny odpowiednio wcześniejsze zabezpieczenie stosownej ilości surow-
ca konopnego może stać się przyczyną odbudowy przemysłu włókien łykowych zapew-
niającego surowiec dla produkcji długowłóknistych mas celulozowo-papierniczych.  

Szczególnego znaczenia nabiera możliwość pozyskania masy celulozowej 
z upraw roślin włóknistych takich jak len i konopie, co stanowi poważną alternatywę 
wobec stosowanej aktualnie technologii produkcji celulozy z zasobów leśnych. Wzrasta-
jąca populacja ludzi a tym samym zwiększające się zapotrzebowanie na papier powoduje 
znaczny wzrost eksploatacji lasów. Wpływa na degradacje środowiska naturalnego, 
tj. zmiany klimatyczne oraz naruszenie równowagi w gospodarce wodnej. 
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Wykres 3. Zmiany w zalesieniu, zaludnieniu i konsumpcji drewna w latach 1980 – 2050. 

 

 Włókna konopi oraz lnu a także ich odpady oraz inne surowce niedrzewne takie 
jak słoma ryżowa i zbożowa, trzcina, bambus, bagasa, bawełna, ramia są od wieków 
używane na świecie do wytwarzania włóknistych mas papierniczych. w wielu krajach 
takich jak Chiny, Indie oraz kraje Ameryki Południowej surowcem dla wytwarzania ponad 
50% ogólnej produkcji papieru są surowce niedrzewne. Na wielkość tej produkcji 
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w poszczególnych krajach wpływają warunki geograficzno-klimatyczne, poziom rozwoju 
regionu oraz istniejące warunki ekonomiczne. 

 W świecie istnieje wiele gatunków roślin włóknodajnych. Niestety większość 
z nich rośnie w klimacie ciepłym lub wręcz tropikalnym, by wymienić tylko najważniej-
sze: bawełna, juta, sizal, ramia, abaka, palma kokosowa, bambus, kenaf, kapok i inne. 
w klimacie umiarkowanym wybór potencjalnych źródeł włókna jest znacznie uboższy 
i ogranicza się głównie do konopi i lnu oraz perspektywicznie do pokrzywy i kilku gatun-
ków traw – głównie mozgi trzcinowatej. Spośród tych roślin największe możliwości za-
stosowania do produkcji celulozy stwarzają konopie. 

 Wartym nadmienienia jest 
tutaj fakt, iż wydajność biomasy 
konopnej jest bardzo wysoka: 
2 – 2,5 razy wyższa niż wyprodu-
kowana z drzew iglastych pocho-
dzących z takiego samego areału 
uprawy w okresie 50 – 60 lat. 
Wydajność ta może sięgnąć 
10 ton suchej masy z 1 hektara 

upraw. Koncentracja -celulozy 
w surowym włóknie (łyko) osiąga 
poziom do 90%. Dla porównania 
drewno sosnowo - świerkowe 
zawiera 50 – 54%, czyli niewiele 
więcej niż paździerze konopne 
(ok. 47%) będące produktem 
ubocznym produkcji włókna 
i stanowiące w tym procesie ok. 

70% masy surowca wejściowego. Czyni to konopie bardzo atrakcyjnym surowcem dla 
produkcji pulpy i celulozy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż ten sam hektar upraw 
konopi pozwala na usunięcie z atmosfery aż 2,5 tony na rok dwutlenku węgla, co przy-
czynia się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. 

 W Polsce w roku 2007 wielkość produkcji papieru i tektury kształtowała się na 
poziomie ok. 2750 tys. ton a roczne zużycie papieru na mieszkańca wahało się na pozio-
mie ok. 72 kg papieru. Wykorzystanie w przemyśle celulozowo-papierniczym surowców 
niedrzewnych a szczególnie szybko rosnących roślin jednorocznych o stosunkowo wyso-
kim przyroście biomasy, daje możliwość poszerzenia i wzbogacenia bazy surowcowej. 
w warunkach krajowych do takich roślin należą głównie konopie mogące w optymalnych 
warunkach wysoko plonować i dawać duża masę włókna dekortykowanego.  

 Cechy predysponujące uprawę i przerób konopi na cele celulozowo-papiernicze 
w Polsce: 

Zdjęcie 26. Dekortykowane włókno konopne. 
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 przyrost celulozy uzyskany z jednego hektara konopi jest 2 – 2,5 razy wyższy 
w ciągu roku niż pozyskany jednego hektara upraw leśnych, 

 uprawa konopi nie wymaga herbicydów ani pestycydów, 

 konopie mogą być wykorzystane do usuwania metali ciężkich z gleby na te-
renach zdegradowanych, ponadto przyczyniają się do zwiększenia plonu in-
nych roślin stosowanych w płodozmianie,  

 papierówkę pozyskuje się z lasów w wieku 50 do 60 lat lub starszych, nato-
miast konopie uzyskuje się w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego, 

 papier konopny jest trwalszy i mocniejszy od papieru wyprodukowanego 
z drewna i nadaje się do wykorzystania na cele specjalne, 

 papier konopny użyty jako surowiec wtórny może być zawracany do obiegu 
7 razy, papier wyprodukowany z drewna tylko 4 razy, 

 papier konopny uważany jest za najstarszy papier w dziejach człowieka, 
a zachowane próbki nadal wykazują się dobrą wytrzymałość mechaniczną, 

 dzięki wyhodowaniu i uprawie odmian konopi o bardzo niskiej zawartości 
THC nie występuje niebezpieczeństwo produkcji narkotyków z konopi.  

 Budowa morfologiczna konopi została omówiona w poprzednich rozdziałach 
monografii  z punktu widzenia celulozowo-papierniczego najbardziej interesującymi 
elementem tkanki roślinnej są elementy mające budowę włóknistą, tzw. włókno (mia-
nem włókna papiernicy określają również cewki drewna gatunków iglastych).  
w łodygach konopi elementy włókniste znajdujemy we wszystkich warstwach przekroju - 
w stosunkowo bardzo cienkiej warstwie kory, w warstwie łyka a ponadto w drewniku. 
Najcenniejsze są elementy długowłókniste, wydzielane są przede wszystkim z łyka, które 
uzyskuje się w procesie dekortykacji. Dekortykowane włókno elementarne wyróżnia się 
przede wszystkim długością i dużą wytrzymałością mechaniczną. Długość elementarnego 
włókna dekortykowanego wynosi 15 -25 mm. Skład chemiczny tego włókna jest dla pa-
piernika niezwykle korzystny. Zawiera ono bowiem około 75% celulozy, około 4% ligniny, 
zawartość hemiceluloz kształtuje się na poziomie 17%, zawartość pektyn około 1% - po-
dobnie jak zawartość tłuszczów i wosków. Włókno to jest uważane za najmocniejsze na 
świecie (samozerwalność około 40 km).  

 Pomiędzy warstwą łyka a rdzeniem, tj. w warstwie „drewna” znajdujemy włókna 
bardzo różniące się od powyższych, zarówno budową morfologiczną jak również skła-
dem chemicznym. Skład chemiczny surowców włóknistych w porównaniu do mas 
drzewnych przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 11. Średni skład chemiczny (najważniejsze związki) roślin łykowych w porównaniu 
do drewna. 

Surowiec 

Średnia zawartość: 

Celulozy 

[%] 

Lignin 

[%] 

Pentozanów 

[%] 

Drewno z drzew iglastych 40 – 45 26 – 34 7 – 14 

Drewno z drzew liściastych 38 – 49 23 – 30 19 – 26 

Włókno lniane 64 – 71 5 – 15 2 – 10 

Paździerze lniane 36 – 47 2 – 15 2 – 5 

Włókno konopne 60 – 67 3 – 14 5 – 10 

Paździerze konopne 40 – 52 22 – 30 17 – 25 

 

Wchodzą one w skład tkanki drzewnej oddzielanej w wyniku dekortykacji paździe-
rzy i niewiele różnią się od włókien drzew gatunków iglastych, np. świerka. Paździerze 
konopne zawierają 40 - 52% celulozy, a zawartość ligniny sięga aż 22 - 30%. Jest więc 
oczywiste, że przy tak dużych zróżnicowaniach w budowie włókna a ponadto w składzie 
chemicznym elementów łodygi konopnej, po jej roztworzeniu nie można otrzymać jed-
norodnej masy celulozowej, nie stwarzającej problemów w dalszym przerobie na papier. 

 

12.1. Utrudnienia wykorzystania konopi przez przemysł celulozowy. 

 Obok wysokiej przydatności surowców włóknistych do produkcji mas celulozowo 
-  papierniczych występują liczne mankamenty utrudniające wykorzystanie tych surow-
ców na cele papiernicze. Do najczęściej wymienianych utrudnień w wykorzystaniu kono-
pi do wytwarzania celulozy można zaliczyć następujące: 

 składowanie surowca w dużych zakładach celulozowo - papierniczych jest 
poważnym problemem. Stosowane dawniej składowanie drewna w postaci 
papierówki okazało się za drogie, z uwagi na zbyt duże zaangażowanie siły 
roboczej. Koszty obniżono stosując składowanie zrębków w otwartych sto-
sach. Czas takiego składowania jest jednak ograniczony, w praktyce nie po-
winno ono trwać dłużej jak trzy miesiące, z powodu nasilającego się rozkładu 
biologicznego zrębków. Przedłużanie tego okresu powoduje zbyt daleko idą-
cy rozkład składników drewna, w tym również celulozy. Ponadto następuje 
naturalne zakwaszenie stosu, co stwarza potrzebę zwiększenia ilości alkaliów 
stosowanych w procesie roztwarzania zrębków na masę celulozową. Ponad-
to proces składowania zrębków w otwartym stosie powoduje wzrost tempe-
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ratury, spowodowany samoistnym procesem ich biologicznego rozkładu. 
Biologiczny rozkład zrębków w otwartym stosie prowadzi do zmniejszenia 
wydajności masy celulozowej i obniżenia właściwości wytrzymałościowych 
uzyskanych wyrobów. Jak wiadomo, surowce niedrzewne nie mogą być po-
zyskiwane przez cały rok, tak jak drewno. Zgromadzenie zapasu jednorocz-
nego jest więc konieczne. Znajdzie to jednak swoje odbicie w zwiększonych 
kosztach robocizny, niezbędnej do składowania surowca, 

 niski ciężar nasypowy roślin jednorocznych potęguje problemy transportowe 
z plantacji do zakładu celulozowo-papierniczego, 

 rośliny jednoroczne zawierają stosunkowo dużo krzemionki, co pociąga za 
sobą kłopoty z zagęszczaniem ługu czarnego (zmniejszenie wydajności wypa-
rek), 

 zmniejsza ona prędkość opadania szlamu pokaustyzacyjnego (zmniejszenie 
wydajności oddziału kaustyzacji ługu zielonego), 

 długie włókno roślinne – z jednej strony zwiększa możliwość recyklingu ma-
kulatury, z drugiej zaś może pogarszać przezrocze papieru i sprawiać liczne 
kłopoty na oddziale przygotowania masy papierniczej, 

 również w procesie mielenia włókna mogą się skręcać, co prowadzi do 
otrzymania papieru o nierównomiernej gramaturze i brzydkim przezroczu, 

 stosunkowo niska wartość opałowa ługu powarzelnego uzyskanego 
w wyniku roztwarzania roślin jednorocznych – spowodowana innym ich 
składem chemicznym niż drewna – pogarsza ekonomikę rekuperacji ciepła, 

 słaba odwadnialność – trudniejsze mycie masy na filtrach, trudniejsze for-
mowanie arkusza. Po zastosowaniu mas celulozowych otrzymanych 
z surowców niedrzewnych zmniejsza się wydajność filtrów oraz maszyn pa-
pierniczych, 

 bardzo zróżnicowany skład chemiczny i budowa morfologiczna tkanek.  

 Powyższe trudności wskazują, jak bardzo rośnie skala problemu wraz ze skalą 
produkcji mas celulozowych z surowców niedrzewnych.  

 

Zdjęcie 27. Masa celulozowa na bazie włókna konopnego. 
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Przemysł papierniczy, wykorzystujący drewno do produkcji mas włóknistych jest 
uważany za jednego z największych trucicieli środowiska. Zakłady celulozowo-
papiernicze są zwykle duże, z konieczności rozmieszczone nad rzekami, z daleka od du-
żych ośrodków miejskich. Ich działalność pociąga za sobą duże zatrucie wody 
i powietrza. Przemysł celulozowo - papierniczy stanowi najbardziej kapitałochłonny sek-
tor przemysłu drzewnego. 

Nasuwa się więc pytanie, czy istnieją techniczne możliwości produkcji wysokiej jakości 
mas włóknistych z innych surowców niż drewno, przy mniejszym zanieczyszczeniu śro-
dowiska i przy niższych kosztach inwestycji i bieżącej produkcji? Czym powinna wyróż-
niać się nowoczesna i konkurencyjna metoda produkcji mas włóknistych dla potrzeb 
przemysłu celulozowo - papierniczego?  

 W świetle istniejących obecnie wymagań ekologicznych i ekonomicznych należy 
przyjąć następujące założenia dotyczące metody produkcji mas włóknistych papierni-
czych: 

1. Produkcja masy celulozowej powinna być ekonomicznie opłacalna już w niedużej 
skali.  

2. Produkt nie może ustępować pod względem jakości produktom dotychczasowym. 

3. Wydajność z surowca nie może być gorsza niż przy zastosowaniu dotychczasowych 
technologii. 

4. Masa celulozowa powinna być produkowana: 

 bez siarki, 

 bez chloru. 

5. Koszty inwestycji powinny być stosunkowo niskie. 

6. Technologia powinna być bezodpadowa. 

7. Ilość chemikaliów zużytych do wyprodukowania masy celulozowej powinna być moż-
liwie najmniejsza. 

8. Ilość i toksyczność ścieków powinna być możliwie ograniczona.  

9. Zużycie wody i energii stosunkowo małe. 

  

  12.2. Przydatność różnych metod do roztwarzania konopi. 

 Z jednej strony widzimy znane dotąd technologie produkcji mas celulozowych 
z drewna, które pomimo doskonalenia ich przez dziesiątki lat, są wciąż dalekie od przed-
stawionego wyżej ideału. z drugiej zaś strony, konopie jako surowiec dla przemysłu celu-
lozowo - papierniczego, wykazują ogromną liczbę zalet, ale bardzo różnią się od drewna. 
Konieczne jest więc podjęcie licznych wyzwań w celu jak najlepszego zaspokojenia po-
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trzeb w najbliższej przyszłości. Jest to konieczne tym bardziej, że obecnie rozpoczyna się 
wielki kryzys surowcowy na rynku drzewnym. 

 W dziewiętnastym wieku, aż do połowy dwudziestego wieku do roztwarzania 
gatunków drewna nie zawierających substancji żywicznych powszechnie stosowano me-
todę siarczynową opartą na zasadzie wapniowej. Tą metodą najczęściej roztwarzano 
papierówkę świerkowo - jodłową. Roztwarzanie drewna prowadzono za pomocą roztwo-
ru kwaśnego siarczynu wapnia przy nadmiarze SO2, w temperaturze 135 - 140 0C. Uzy-
skane masy celulozowe odznaczały się stosunkowo dużą wydajnością, w granicach 54 - 
57%, łatwo poddawały się bieleniu, ale ich właściwości wytrzymałościowe ustępowały 
masom celulozowym siarczanowym. Głównymi problemami stały się brak możliwości 
regeneracji roztworu warzelnego (zatrucie rzek) oraz emisja dwutlenku siarki do atmos-
fery. w drugiej połowie dwudziestego wieku, w niektórych zakładach zaczęto zamieniać 
zasadę wapniową na zasadę magnezową. Umożliwiało to regenerację roztworu warzel-
nego. Obecnie tylko nieliczne zakłady w Europie stosują tą metodę. Aktualnie brak jest 
racjonalnych argumentów pozwalających przypuszczać, aby mogła ona znaleźć zastoso-
wanie do produkcji mas celulozowych z roślin jednorocznych. 

 Najbardziej rozpowszechnioną obecnie metodą produkcji mas celulozowych jest 
metoda siarczanowa. Drewno roztwarza się za pomocą ługu warzelnego, który jest mie-
szaniną wodorotlenku sodowego i siarczku sodowego. Proces ten prowadzi się 
w temperaturze 160 - 180 0C. Metoda siarczanowa nadaje się zarówno do drewna igla-
stego jak też liściastego. Zaletą tej metody jest możliwość regeneracji ługu warzelnego. 
Regenerację prowadzi się poprzez spalanie zagęszczonego ługu czarnego, zawierającego 
ponad połowę masy drewna wyjściowego. Po spaleniu ługu czarnego i rozpuszczeniu 
powstałego stopu alkaliów w wodzie powstaje ług zielony, którego głównym składnikiem 
jest węglan sodowy. Kolejnym etapem regeneracji jest zamiana powstałego węglanu na 
wodorotlenek sodowy, co uzyskuje się prowadząc proces kaustyzacji. Instalacje do obu 
procesów są wysoce kapitałochłonne. Bez nich nie może być jednak mowy 
o opłacalności produkcji masy celulozowej metodą siarczanową. Możliwość regeneracji 
ługu warzelnego, jak również stosunkowo bardzo dobre właściwości wytrzymałościowe 
uzyskiwanych mas celulozowych spowodowały rozpowszechnienie się tej metody. Wy-
dajność uzyskiwanych mas celulozowych jest jednak niższa niż w metodzie siarczynowej 
i mieści się zazwyczaj w granicach 45 - 48%. Mając na uwadze zależność pomiędzy wiel-
kością produkcji a wynikami ekonomicznymi zakładu nie trudno jest zrozumieć, dlaczego 
w Polsce przez dziesięciolecia zakłady celulozowo - papiernicze bardzo niechętnie prze-
rabiały na masy celulozowe drewno gatunków szybkorosnących (głównie topolowe). 
w praktyce bowiem po załadowaniu warników zrębkami tych gatunków otrzymuje się 
mniejszą wydajność z warnika, na skutek mniejszej gęstości drewna i tym samym zmniej-
szenie jego wsadu liczonego w tonach absolutnie suchego drewna, co powoduje mniej-
szą zdolność produkcyjną zakładu przy tych samych kosztach. Problem ten nasila się 
jeszcze bardziej w przypadku zastosowania sieczki z łodyg konopi. Stosunkowo niewielki 
ciężar nasypowy spowoduje bowiem zmniejszenie zdolności produkcyjnej warzelni. Po-
nadto zaprojektowane do przerobu drewna instalacje nie są przystosowane do przerobu 
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surowców długowłóknistych, co stwarza kłopoty ruchowe włącznie z zagrożeniem prze-
rwania ciągłości produkcji. Dodatkową trudność stanowi fakt, że rośliny jednoroczne 
zawierają zwykle więcej krzemu niż drewno. Powoduje to więcej problemów 
z zagęszczeniem ługów na oddziale wyparek a ponadto wydłuża czas opadania osadu 
węglanu wapnia na oddziale kaustyzacji, ograniczając w ten sposób zdolność produkcyj-
ną fabryki.  

 Duże konsekwencje wywołuje również mniejsza odwadnialność mas celulozo-
wych otrzymywanych z roślin jednorocznych. Utrzymanie tej samej zdolności produkcyj-
nej wymaga zmian konstrukcyjnych w maszynie papierniczej. Część sitowa maszyny pa-
pierniczej powinna być w takich przypadkach dłuższa. Naciski jednostkowe w części pra-
sowej powinny być mniejsze aby uniknąć zrywania arkusza. z kolei część susząca maszy-
ny papierniczej powinna zawierać więcej sekcji, ponieważ wstęga wykazuje większy 
skurcz w porównaniu ze wstęgą papieru uzyskanego z drewna. Również prędkość ma-
szyny papierniczej musi być mniejsza w przypadku stosowania masy celulozowej z roślin 
jednorocznych. 

 W praktyce większość urządzeń stosowanych w fabrykach przerabiających 
drewno nie nadaje się do przerobu roślin jednorocznych. Dostosowanie tych urządzeń 
wymaga dodatkowych nakładów kapitału. Jako przykład minimalnych nakładów inwe-
stycyjnych może służyć bambus. Uzyskane z niego zrębki są podobne do zrębków 
z drewna i mogą być razem roztwarzane w warnikach o działaniu ciągłym lub okreso-
wym. Przygotowanie tych zrębków a więc porąbanie surowca i wymycie z piasku musi 
odbywać się jednak oddzielnych urządzeniach. Zrębki są składowane w dwóch oddziel-
nych stosach. Ponadto konieczne jest urządzenie do mieszania ich we właściwej propor-
cji ze zrębkami drzewnymi. Tak więc nawet w przypadku dużego podobieństwa surow-
ców nie można uniknąć dodatkowych kosztów inwestycyjnych. 

 Również strona energetyczna procesu regeneracji ługu warzelnego przedstawia 
się niekorzystnie dla surowców niedrzewnych. w przypadku roztwarzania drewna, ilość 
wyprodukowanej pary i energii wystarcza na pokrycie potrzeb energetycznych całego 
zakładu. w przypadku użycia surowców niedrzewnych ilość energii wystarcza zaledwie 
do prowadzenia procesu regeneracji ługu warzelnego. 

 Powyższe przyczyny wyjaśniają, dlaczego metoda siarczanowa pomimo, że jest 
metodą najbardziej rozpowszechnioną jak dotąd nie może być z powodzeniem wykorzy-
stana do produkcji mas celulozowych z roślin jednorocznych. 

 Oprócz opisanych wyżej doświadczeń, głównie amerykańskich, dotyczących me-
tody siarczanowej, należy przyjrzeć się innym metodom, które były stosowane do pro-
dukcji mas włóknistych w skali przemysłowej. Do metod takich należy metoda obojętne-
go siarczynu. Ług warzelny składał się z obojętnego siarczynu sodowego i węglanu so-
dowego, zazwyczaj w proporcji 1:4. Metoda obojętnego siarczynu stosowana jest do 
dnia dzisiejszego w skali przemysłowej do produkcji mas półchemicznych z drewna. 
Otrzymana tą metodą masa celulozowa była stosowana jako dodatek do papierów dru-
kowych.  
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 Otrzymana ze słomy masa celulozowa była stosowana jako dodatek do masy 
celulozowej uzyskiwanej z drewna, do wyrobu papierów drukowych. Papiery te odzna-
czały się bardzo dobrą drukowalnością.  

Nie ma podstaw aby przypuszczać, że próby przemysłowego roztwarzania su-
rowców niedrzewnych, metodą obojętnego siarczynu mogą skończyć się powodzeniem 
w polskich warunkach. Drastyczne ograniczenia, dotyczące emisji substancji toksycznych, 
wymuszają konieczność odzyskiwania chemikaliów. Ekonomicznie efektywna regenera-
cja ługu powarzelnego pociąga za sobą konieczność jego zagęszczenie i spalenie. Siar-
czyn sodowy uległby wówczas redukcji do siarczku sodowego, węglan sodowy pozostał-
by niezmieniony. Ług ten poddaje się kaustyzacji, tj. reakcji z mlekiem wapiennym, dzięki 
której węglan sodowy zamienia się w wodorotlenek sodowy. Przeprowadzając tą reakcję 
otrzymujemy ług biały (mieszaninę wodorotlenku sodowego i siarczku sodowego) a więc 
roztwór warzelny, stosowany w metodzie siarczanowej. Następne roztwarzanie należa-
łoby zatem prowadzić już metodą siarczanową, w odpowiednio wyższej temperaturze 
tj. 160 - 180 0C. Tym samym wystąpiłyby wszystkie opisane wady metody siarczanowej, 
które obserwuje się po zastosowaniu surowców niedrzewnych zamiast drewna. 

 Oceniając przydatność stosowanych w praktyce przemysłowej metod roztwarza-
nia drewna do roztwarzania jednorocznych surowców włóknistych, należy spojrzeć rów-
nież na metodę sodową i jej późniejsze modyfikacje. Metoda sodowa jest metodą star-
szą od metody siarczanowej, wynalezionej dopiero pod koniec dziewiętnastego wieku. 
Już kilka wieków wcześniej w papierniach europejskich jak również polskich, gotowano 
szmaty z ługiem sodowym, w wyniku czego uzyskiwano masę włóknistą, która po dalszej 
obróbce nadawała się do produkcji papieru czerpanego. Według źródeł historycznych 
mandaryn chiński Tsai Lun, uważany za wynalazcę papieru, otrzymał po raz pierwszy 
odpowiednią masę włóknistą metodą alkaliczną około roku 105. Jako materiał posłużyły 
mu najprawdopodobniej stare sieci rybackie, wykonane z włókna konopnego. Gotował 
je w roztworze potażu tj. węglanu potasowego. Jak wiadomo, węglan potasu w wodzie 
ulega hydrolizie z wytworzeniem wodorotlenku potasowego, wykazującego działanie 
chemiczne podobne do wodorotlenku sodowego. Wodorotlenek sodowy okazał się dro-
gi, dlatego w celu potanienia dodano do ługu warzelnego siarczku sodowego, który był 
produktem odpadowym, bardzo tanim i też miał charakter alkaliczny. 
z przeprowadzonych prób okazało się, że otrzymane masy włókniste mają nie tylko wyż-
szą wydajność, ale również znacznie lepsze właściwości wytrzymałościowe.  

 Regeneracja chemikaliów w metodzie sodowej odbywała się podobnie jak 
w metodzie siarczanowej – poprzez zagęszczenie ługu powarzelnego i jego spalenie. 
Tylko taki sposób regeneracji umożliwia wykorzystanie ciepła spalania produktów roz-
twarzania drewna lub roślin jednorocznych, co polepsza ekonomikę procesu. Jak wia-
domo, koszty inwestycji z tym związanej są bardzo wysokie. Bardzo nieprzyjemny zapach 
merkaptanów, charakterystyczny dla celulozowni siarczanowych i wyczuwalny na dużych 
obszarach wokół fabryk zachęcał do pracy nad jego likwidacją. Okazało się, że jest to 
trudne, do końca niemożliwe a zawsze kosztowne. Podjęto próby roztwarzania drewna 
metodą sodową, z udziałem antrachinonu jako katalizatora, dzięki czemu uzyskiwano 
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masę celulozową o nieco wyższej wydajności jak w przypadku metody sodowej i nieco 
lepszych właściwościach wytrzymałościowych. Wyniki te były jednak znacznie gorsze od 
uzyskiwanych metodą siarczanową. 

 W przypadku zastosowania metody sodowej nie jest możliwe wyprodukowanie 
masy celulozowej o wydajności i właściwościach konkurencyjnych w stosunku do meto-
dy siarczanowej. Całkowity koszt wytworzenia jest prawie taki sam a jedyną zaletą me-
tody sodowej w porównaniu z metodą siarczanową jest brak uciążliwego zapachu 
i uniknięcie związanych z tym opłat karnych. 

 Rozpatrując przydatność metody sodowej do roztwarzania surowców włókni-
stych należy stwierdzić, że posiada ona większe wady niż metoda siarczanowa, a jej je-
dyna zaleta, jaką jest brak uciążliwego zapachu nie rekompensuje tych wad. 

W ostatniej dekadzie dwudziestego wieku pojawiły się modyfikacje metody so-
dowej. Już w połowie lat siedemdziesiątych uwagę badaczy przyciągały metody tlenowo 
- alkaliczne, począwszy od japońskiej metody HOPES, gdzie do roztwarzania drewna za-
stosowano wodorotlenek sodowy i tlen. Otrzymane masy celulozowe odznaczają się 
mniejszą wydajnością i gorszymi właściwościami wytrzymałościowymi niż masy siarcza-
nowe, co jest spowodowane bardzo agresywnym i destrukcyjnym działaniem tlenu na 
celulozę w środowisku alkalicznym w podwyższonej temperaturze.  

 Roztwarzania surowców niedrzewnych w celu uzyskania mas włóknistych do 
celów papierniczych ma historię co najmniej o kilkanaście stuleci dłuższą niż roztwarza-
nie drewna. Każda z metod ma swoje ograniczenia. Omówione powyżej ograniczenia 
przydatności najbardziej rozpowszechnionych metod produkcji mas celulozowych wska-
zują na konieczność opracowania nowych metod lub takie udoskonalenie znanych me-
tod, aby przystosować je do współczesnych potrzeb i otworzyć nowe możliwości dla 
jednorocznych surowców roślinnych.  

 W świecie opracowano lub trwają prace nad stworzeniem technologii produkcji 
masy włóknistej z roślin jednorocznych. Spośród technologii tych można wyróżnić: 

 ACETOSOLVE (Niemcy) – wykorzystanie 85 - 93%-ego kwasu octowego 
i 0,1%-ego kwasu solnego, 

 MILOX (Finlandia) – z zastosowaniem kwasu mrówkowego, 

 ALCELL – z zastosowaniem alkoholu etylowego, 

 SEP (Steam Explosion Pulping)(Kanada) – chemicznie impregnowany suro-
wiec obrabiany jest w nasyconej parze wodnej, 

 Roztwarzanie z wykorzystaniem mieszanin etanol/woda, etanol / woda / 
NaOH. 

 

 W Polsce również prowadzone są prace badawcze nad opracowaniem technolo-
gii wykorzystania surowców włóknistych na masy celulozowo-papiernicze. w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu i Instytut 
Papiernictwa w Łodzi prowadził badania w zakresie technologii otrzymania w sposób 
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przyjazny środowisku, bielonej masy włóknistej pochodzącej z terenów wysoko skażo-
nych (przemysł metalurgiczny). Stopień bieli produktu wahał się między 75 a 85% 
i spełniał wszystkie wymogi stawiane długowłóknistej masie celulozowej do produkcji 
papieru specjalnych zastosowań: papiery kartograficzne, kserograficzne, wartościowe, 
cienkie bibułki kondensatorowe, papier biblijny, bibułki papierosowe. Dodatkowo, niski 
poziom zawartości metali ciężkich spełniał wymagania stawiane opakowaniom spożyw-
czym. 

 Wyniki prób roztwarzania dekortykowanego włókna konopnego przedstawiono 
w tabeli poniżej. 

 

Tabela 12. Wyniki roztwarzania włókna konopnego na masę celulozową. 

Oznaczenie 
Nr próby 

I II III IV V 

Ilość dozowanych alkaliów [%] 11,2 15,4 25,0 11,9 10,0 

Stężenie alkaliów w ługu warzelnianym [g/dzień] 18,7 26,7 41,4 19,8 16,7 

Temperatura roztwarzania [°C] 165 165 165 165 165 

Czas roztwarzania [min] 210 210 180 180 180 

Pozostałość alkaliów w ługu [g/dm] - - - - 8,1 

Wydajność masy [%] 71,3 68,4 60,4 69,4 69,8 

ChZT g/kg surowca - - - - 136 

Liczba Kappa 11,6 5,0 9,8 7,8 9,8 

 

 Wyniki przedstawione w powyższej tabeli wskazują, ze włókno konopne jest 
surowcem stosunkowo łatwo roztwarzalnym. Uzyskane wydajności mas celulozowych 
o założonym stopniu roztwarzania z rozdrobnionego włókna konopnego wynoszą ok. 
70% i są wyższe o ok. 25% bezwzględnych od wydajności mas celulozowych drzewnych 
o podobnym stopniu roztwarzania. Stanowi to ważną zaletę tego surowca. Kolejną waż-
ną cechą włókna jest niskie zużycie alkaliów, które w porównaniu z roztwarzaniem 
drewna liściastego jest trzykrotnie, a drewna iglastego czterokrotnie niższe.  Nega-
tywnymi cechami otrzymanych mas włóknistych jest ich niejednorodność, gdzie obok 
długich włókien występują jednocześnie substancje śluzowe, utrudniające odwadnial-
ność.  

 Otrzymane masy celulozowe poddano procesom bielenia w dwóch stopniach 
podchlorynem sodowym.  
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Tabela 13. Wyniki procesu bielenia mas celulozowych z włókna konopnego. 

Oznaczenie 
Nr próby 

I II 

Liczba Kappa masy [nbl] 11,6 9,8 

Wydajność roztwarzania [%] 71,3 69,8 

Ogólna ilość dodawanego Cl czynnego [%] 3,37 2,65 

bielenie podchlorynowe: 

- ilość dodawanego Cl czynnego [%] 2,41 1,76 

- ilość pozostałego Cl czynnego [%] 0,5 0,01 

- pH 11,8 8,9 

II bielenie podchlorynowe: 

- ilość dodawanego Cl czynnego [%] 1,34 0,89 

- ilość pozostałego Cl czynnego [%] 0,85 0,17 

- pH 11,6 8,7 

Wydajność bielenia 94,8 95,1 

Wydajność masy w stosunku do surowca [%] 67,6 66,3 

Białość [%] 68,7 69,9 

Lepkość [kg/dm3] 600 737 

 

 W wyniku przeprowadzenia bielenia masy uzyskano średni poziom białości – 
69,3%, wydajność bielenia 95% oraz wydajność mas bielonych z konopi ok. 67%. Oznacza 
to, że włókno konopne posiada górną przydatność na biele co w rezultacie powoduje 
otrzymanie masy o niższym poziomie białości. 

 Jednym z podstawowych kryteriów oceny przydatności surowców dla celów 
papierniczych jest możliwość uformowania z masy celulozowej arkuszy o równomiernym 
przezroczu oraz właściwej wytrzymałości. w związku z powyższym masy bielone mielono 
do stopnia 50 i 80 SR i formowano arkusiki do oznaczeń wytrzymałościowych. Wyniki 
przedstawiono w tabeli poniżej. 

 W prowadzonych badaniach stwierdzono, że masa celulozowa przy smarności 50 
i 80 SR zawiera długie włókna, których nie skrócono podczas mielenia z uwagi na otacza-
jący je śluz, wpływający jednocześnie na wysoka smarność masy. Powoduje to że włókno 
konopne jest dobrym surowcem do wytwarzania mas celulozowych, ale wymaga specja-
listycznej obróbki z uwagi na niska odwadnialność. z uzyskanych wyników prób można 
stwierdzić że dla uzyskania 1 tony masy celulozowej bielonej należy zużyć do produkcji 
ok. 2,1-2,2 tony drewna iglastego, a włókna konopnego ok. 1,4-1,5 tony. 
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Tabela 14. Właściwości wytrzymałościowe mas celulozowych bielonych z włókna konop-
nego. 

Oznaczenie 
Surowiec włók-

nisty 
Wymagania normy BN-

7312-06 

Po zmieleniu do 
50 SR 

- gęstość pozorna 
[g/cm] 

0,387 nie normowane 

- samozerwalność [m] 3610 > 3500 

- rozciągliwość [%] 2,0 nie normowane 

- przepłukiwanie 
[Kpa] 

184 nie normowane 

- przedarcie [mN] 2029 667 

Po zmieleniu do 
80 SR 

- gęstość pozorna 
[g/cm] 

0,860 nie normowane 

- samozerwalność [m] 3380 > 3500 

- rozciągliwość [%] 2,0 nie normowane 

- przepłukiwanie 
[Kpa] 

211 nie normowane 

- przedarcie [mN] 1262 667 

 

 

12.3. Możliwości wytwarzania masy celulozowej z sieczki lub paździerzy 
konopnych. 

 Przyjrzyjmy się z kolei różnicom w budowie chemicznej i morfologicznej włókna 
dekortykowanego i paździerzy konopnych.  

 Zawartość podstawowych składników chemicznych w paździerzach konopnych 
przedstawia się następująco: 

1. celuloza 41 - 44%,  

2. ligniny 22 - 26%,  

3. pektyny 2,0 - 3,4%,  

4. pentozany 17 - 23%,  

5. azot 0,6 - 0,8%,  

6. substancje tłuszczowe 1,6 - 1,9%. 

 Z danych literaturowych wynika, że zawartość ligniny we włóknie dekortykowa-
nym (4 - 5%) jest ponad pięciokrotnie mniejsza niż w paździerzach (22 - 26%). Natomiast 
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zawartość celulozy we włóknie dekortykowanym jest dla papiernika imponująco wysoka 
i wynosi ok. 70%, tj. prawie dwukrotnie więcej niż w paździerzach (40 - 45%). 
z powyższego powodu podczas jednoczesnego roztwarzania, zapewnienie optymalnych 
warunków procesu, zarówno dla włókna dekortykowanego jak i dla paździerzy jest prak-
tycznie niemożliwe. Roztwarzanie paździerzy wymaga dostarczenia większej ilości che-
mikaliów na jednostkę masy surowca oraz stworzenia ostrzejszych warunków roztwa-
rzania. Odbija się to niekorzystnie na właściwościach wytrzymałościowych masy celulo-
zowej uzyskanej z włókna dekortykowanego. Wydajność tej masy jest również znacznie 
niższa.  

 Różnice w budowie mor-
fologicznej włókna dekortyko-
wanego i paździerzy nie sprzyjają 
jednoczesnemu ich roztwarza-
niu. Przeciętne włókno elemen-
tarne jest w przybliżeniu sze-
ściokrotnie dłuższe od średniego 
włókna ze strefy rdzenia włókien 
drewnika. Paździerze swoim 
składem chemicznym, 
a w pewnym stopniu również 
budową morfologiczną, przypo-
minają drewno świerka, wystę-
puje jednak jeszcze miękka tkan-
ka gąbczasta, zawierająca sto-
sunkowo dużą ilość komórek 

miękiszowych. Włókna występujące w tej tkance wykazują podobną długość jak włókna 
drzew gatunków iglastych i podobne właściwości papierotwórcze. Przeprowadzenie 
roztwarzania w warunkach optymalnych dla włókna dekortykowanego (mniej chemika-
liów, łagodniejsze warunki) nie prowadzi do uzyskania stopnia roztworzenia wymagane-
go dla paździerzy. Kiedy z kolei zapewnimy optymalne warunki dla paździerzy, skutki 
będą niekorzystne dla włókna dekortykowanego, o czym wspomniano powyżej. Do tego 
nałożą się trudności produkcyjne spowodowane bardzo dużą rozpiętością długości włó-
kien. Przy zmieszaniu włókien dekortykowanych i paździerzy konopnych, właściwe roz-
winięcie zdolności papierotwórczych tego surowca nie jest możliwe. Ogranicza to rów-
nież możliwość wyprodukowania różnorodnych mas, o specjalnych właściwościach, po-
przez mieszanie w różnych proporcjach wysokiej jakości masy wyprodukowany z włókna 
dekortykowanego i wysokiej jakości masy wyprodukowanej z paździerzy. 

 Masa celulozowa niebielona, jak również bielona, w celulozowni musi być do-
prowadzona do takiej postaci, aby nie powodowała żadnych perturbacji w trakcie jej 
dalszego przerobu na papier. Masa celulozowa niebielona może znaleźć zastosowanie do 
produkcji mocnych papierów pakowych, tektury do rożnych celów, między innymi na 
warstwę zewnętrzną tektury trójwarstwowej jak również na jej wewnętrzną warstwę. 

Zdjęcie 28. Paździerze konopne. 
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 Mając na uwadze większą podatność paździerzy konopnych na rozwłóknianie 
w porównaniu z drewnem, należy rozważyć możliwość produkcji ścieru termomecha-
nicznego jako substytutu dla ścieru chemo-termomechanicznego produkowanego 
z drewna, stosowanego do produkcji papierów powlekanych. 

 Jeśli chodzi o zakłady celulozowo - papiernicze przerabiające surowce niedrzew-
ne, należy podkreślić, że obecnie jest ich na świecie stosunkowo niewiele. Według po-
siadanych danych 89% światowej produkcji papierniczej opartej jest na drewnie 
a jedynie około 11% na włóknie roślin niedrzewnych. Największa produkcja wyrobów 
papierniczych z roślin jednorocznych ma miejsce w Chinach (około 74% światowej zdol-
ności produkcyjnej z surowców niedrzewnych). Następnie Indie (8%), Pakistan (2%), USA 
(1,6%), a reszta przypada na wszystkie pozostałe kraje świata. Przypuszcza się, że świa-
towa produkcja masy włóknistej konopnej wynosi około 120 000 ton rocznie (FAO 1991) 
i stanowi jedynie 0,05% produkcji światowej.  

 Według dostępnych 
źródeł tylko 23 zakłady celulo-
zowe używają surowca konop-
nego. Położone są one głównie 
w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Hiszpanii, wschodniej Europie, 
Turcji. Produkują tzw. papiery 
specjalne głównie bibułkę papie-
rosową, w Ameryce nawet popu-
larne marki papierosów mają 
bibułkę z 50% wsadem włókien 
konopnych. Niektóre państwa 
stosują przepisy zalecające sto-
sowanie konopnych papierów 
papierosowych, ponieważ inne, 
np. świerkowe wytwarzają nie-
bezpieczne substancje podczas 
spalania.  

  

Światowa produkcja papieru z roślin jednorocznych wynosi aktualnie około 5% 
w stosunku do produkcji globalnej, głównie wytwarza się go z takich roślin jak konopie 
(w ilości wspomnianej wyżej), len, bawełna, bagassa, esparto, słoma pszenna, trzcina, 
sizal, abaka, liście banana, ananasy i niektóre inne gatunki egzotyczne. 

 Jak dotąd włókna konopne, znalazły największe zastosowanie do produkcji na-
stępujących rodzajów papierów: 

 wysokiej jakości papiery specjalne do pisania i do druku, 

 papiery dokumentowe, 

Zdjęcie 29. Torby wykonane z papieru konopnego. 
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 papiery archiwalne, 

 papiery zabezpieczone przed fałszowaniem, 

 papiery filtracyjne do celów technicznych i naukowych, 

 papiery izolacyjne (papiery kondensatorowe), 

 papiery nieprzepuszczalne dla tłuszczów (smaroszczelne), 

 torebki do zaparzania kawy i herbaty, 

 papiery czerpane, 

 papiery biblijne, 

 różne papiery do celów artystycznych. 

 

 Na całym świecie coraz bardziej 
zwraca się uwagę na wykorzystanie 
ekologicznych i odtwarzalnych surow-
ców, co spowoduje, że wyżej wymie-
nione papiery na cele specjalne produ-
kowane z konopi, charakteryzujące się 
bardzo dobrymi właściwościami użyt-
kowymi, ściśle dopasowanymi do po-
trzeb indywidualnych odbiorców, będą 
coraz bardziej poszukiwanym materia-
łem wykorzystywanym w różnych gałę-
ziach gospodarki. 

Zdjęcie 30. Papeteria konopna.  

 

 

13. Materiały kompozytowe na bazie włókna konopnego. 

 Aspekty ekologiczne i ekonomiczne działalności człowieka skłaniają do coraz 
szerszego wykorzystania surowców odnawialnych jakimi są materiały lignocelulozowe 
w tym włókna naturalne. Jak potwierdzają przeprowadzone badania powyższe włókna, 
a w naszych warunkach agroklimatycznych głównie len i konopie, po odpowiednim przy-
gotowaniu stają się alternatywnym składnikiem do produkcji materiałów kompozyto-
wych, zastępując z powodzeniem włókna chemiczne. Doskonale do tego celu nadaje się 
głownie dekortykowane włókno uzyskiwane z przerobu surowych łodyg konopnych. 
Kompaktowa linia do dekortykacji konopi została wykonana w ramach realizowanego 
projektu LIFE+ przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Zakładzie Do-
świadczalnym Lenkon w Stęszewie. 
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 Wykonane testy potwierdziły dużą przydatność włókien konopnych do wypeł-
niania materiałów termoplastycznych. Włókna konopne charakteryzujące się dużą wy-
trzymałością, sprężystością, niższym ciężarem właściwym, i potwierdziły wysoką możli-
wość substytucji dotychczas stosowanych włókien chemicznych, nie obniżając przy tym 
właściwości wyrobów kompozytowych.  

 

 

 

 

 W tabeli przedstawiono skład chemiczny włókna konopnego w porównaniu 
z włóknem lnianym. 

 

Tabela 15. Skład chemiczny włókien lnianych i konopnych.  

Włókno 
Celuloza 

[%] 

Hemiceloza 

[%] 

Pektyny 

[%] 

Ligniny 

[%] 

Tłuszcze/ 

Woski 

[%] 

Len 

 

64-84 16-18 1.8-2.0 0.6-5.0 1.5 

Konopie 67-78 16-18 0.8 3.5-5.5 0.7 

 

 Podstawowym związkiem chemicznym występującym we włóknach lnu i konopi 
jest celuloza, której zawartość stanowi 64 - 84% suchej masy włókna. Celuloza posiada 
silne właściwości reaktywności chemicznej, dzięki trzem grupom hydroksylowym wystę-
pującym w makrocząsteczce. Występowanie silnie reaktywnych grup OH powoduje 
zdolność celulozy do sieciowania w warunkach obróbki chemicznej.  

 

Zdjęcie 31. Linia do dekortykacji konopi. 
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Zdjęcie 32.  Przekrój poprzeczny włókien konopnych. 

 

Włókno konopne uzyskuje się przy pomocy zastosowania procesów mechanicz-
nego, biologicznego czy chemicznego odziaływania na łodygi roślin konopi. w dalszej 
obróbce przygotowawczej włókno konopne zostaje skrócone oraz następuje podzielenie 
włókna technicznego na mniejsze kompleksy włókien w skrajnym przypadku aż do włók-
na elementarnego. w tabeli przedstawiono charakterystykę włókien konopnych 
w porównaniu z włóknem lnianym. 

 

Tabela 16. Charakterystyka włókna konopnego i lnianego. 

Włókno 
Gęstość 

[g/m3] 

Długość 
włókna tech-

nicznego 

[m] 

Długość włók-
na elementar-

nego 

[mm] 

Średnica 

[μm] 

Gęstość 
liniowa 

[tex] 

Len 1,50 0,2 - 1,4 13 - 40 17 - 20 0,289 

Konopie 
1,48 - 
1,49 

1,0 - 3,0 15 - 25 15 - 30 0,333 

 

 Dzięki określonym właściwościom fizycznym oraz chemicznym włókna naturalne 
nabierają odpowiednich właściwości mechanicznych tak ważnych w aspekcie wykorzy-
stania ich w napełnianiu materiałów kompozytowych. Właściwości mechaniczne włókien 
konopi i lnu przedstawiono w tabeli.  
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Tabela 17. Właściwości mechaniczne włókien lnu i konopi. 

 

Włókno 

Wytrzymałość 
na rozrywanie 

[MPa] 

Wydłużenie 
przy rozry-

waniu 

[%] 

Moduł 
Younga 

[GPa] 

Higroskopjność 

w 65% wilgotno-
ści względnej 

powietrza 

[%] 

Len 345–1035 2,7 – 3,2 27,6 7 

Konopie 690 1,6 70 8 

 

 Włókno konopne wykazuje specyficzne właściwości, które powodują że dosko-
nale nadają się do wykorzystania do wzmacniania polimerów. Włókna łykowe posiadają 
dużą sztywność, gładkość powierzchni i charakteryzują się stosunkowo niską wytrzyma-
łością na zginanie. Poza tym wykazują wysoką wytrzymałość na rozrywanie i niską na 
odkształcanie poprzez działanie sił rozciągających. w związku z tym włókno konopne 
coraz częściej jest wykorzystywane do wzmacniania polimerowych materiałów kompo-
zytowych. Coroczna odtwarzalność, szeroka dostępność, stosunkowo niska cena niska 
gęstość oraz dobre właściwości mechaniczne spowodowały że włókna konopi zastępują 
w produkcji materiałów kompozytowych włókna chemiczne takie jak włókna szklane, 
węglowe czy inne. Stosowanie alternatywnie włókna konopnego powoduje że wyprodu-
kowane kompozyty są mniej uciążliwe dla środowiska (biodegradowalność), przyczyniają 
się do zwiększenia produkcji rolniczej co daje szansę ekonomiczno - gospodarczą dla 
obszarów wiejskich dotkniętych strukturalnym bezrobociem. 

 

 13.1. Materiały kompozytowe otrzymywane z krótkich włókien natural-
nych oraz polimeru termoplastycznego. 

 W etapie przygotowawczym pierwszą czynnością jest rozdrobnienie włókna ko-
nopnego, w zależności od procesów technologicznych na odcinki nie przekraczające 
3 mm. Wykorzystywać do tego celu można różne urządzenia rozdrabniające typu krajarki 
lub młyny tnące które przygotują surowiec o optymalnej długości. Włókna konopne sto-
sowane do wytwarzania kompozytów mogą być również pochodzenia odpadowego, co 
korzystnie wpływa na ekonomikę produkcji materiałów kompozytowych. 

 Dla poprawienia właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych, roz-
drobnione włókno poddaje się procesom merceryzacji powodujących zmianę celuloz i 
w polimorficzną postać celulozy II, a w kolejnym etapie reakcjom poprawiających adhe-
zję włókien z alifatycznym polimerem stanowiącym matrycę kompozytu. Zmodyfi-
kowane włókno konopne łączy się w odpowiedniej proporcji z granulatem polipropylenu 

i wytłacza. Maksymalna temperatura tego procesu nie powinna przekraczać 200 C, po-
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nieważ w wyższych temperaturach może dojść do degradacji termicznej włókien celulo-
zowych. Kompozyt otrzymywany jest w formie granulatu, który w dalszej kolejności mo-
że być przetwarzany takimi technikami jak wtryskiwanie lub prasowanie. w zależności od 
zastosowania podczas powyższych procesów należy zachować temperatury, które za-
pewniają trwałość materiałów lignocelulozowych. 

 Do wytwarzania kompozytów polimerowych z materiałami lignocelulozowymi, 
w tym z włóknem konopnym, wykorzystuje się standardowe wytłaczarki, wtryskarki oraz 
prasy stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Typowy układ technologiczny 
urządzeń do wytwarzania materiałów kompozytowych z wykorzystaniem włókien natu-
ralnych przedstawiono na rysunku. 

 

 

 

Rysunek 9. Schemat technologiczny produkcji materiałów kompozytowych na bazie 
surowców lignocelulozowych. 

 

Linia do wytłaczania składa się z wytłaczarki, wanny chłodzącej oraz z granulatora. Kom-
pozyt otrzymywany jest w formie granulatu, który w dalszej kolejności może być prze-
twarzany takimi technikami jak wtryskiwanie lub prasowanie. 

 

 13.2. Materiały kompozytowe na bazie długich włókien naturalnych oraz 
polimerów termoplastycznych. 

 Włókna naturalne, wykorzystywane w tej metodzie technologicznej, mogą mieć 
długość do kilkudziesięciu centymetrów. w otrzymywanym materiale surowiec lignocelu-
lozowy może stanowić do 80% masy kompozytu. w celu polepszenia właściwości otrzy-
mywanych kompozytów, wskazane jest poddanie włókien procesom obróbki chemicznej 
tj. merceryzacji oraz reakcji prowadzącej do polepszenia adhezji z alifatycznym polime-
rem, np. modyfikacji za pomocą bezwodnika octowego . 

 Technologia otrzymywania płyt polega na uprzednim sporządzeniu płaszczyzn 
z polimeru termoplastycznego (polietylen, polipropylen), a następnie na naprzemiennym 
ułożeniu warstw włókien naturalnych i płyt polimerowych. Pomiędzy płytami w warstwie 
włókien np. konopi można umieścić polimer (stanowiący matrycę) w formie proszku. 
Otrzymywanie płyt kompozytowych powstaje w procesie prasowania w podwyższonych 
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temperaturach. Czas, ciśnienie oraz temperatura procesu są uzależnione między innymi 
od takich czynników jak rodzaj polimeru, rodzaj stosowanych włókien naturalnych oraz 
grubość otrzymywanej płyty kompozytowej. 

 Przeprowadzona analiza właściwości mechanicznych wykazała, że wzrost zawar-
tości włókien celulozowych powoduje zwiększenie wartości naprężenia przy rozciąganiu 
i modułów sprężystości Younga oraz obniżenie wydłużenia względnego przy rozciąganiu. 
Płyty zawierające modyfikowane włókna cechują się większą wytrzymałością na rozcią-
ganie, wyższymi wartościami modułów Younga oraz większym wydłużeniem przy zerwa-
niu w porównaniu z płytami zawierającymi surowe włókna. Płyty kompozytowe 
z konopiami cechują się również wyższą wytrzymałością na rozciąganie oraz zginanie 
w porównaniu z matrycą polipropylenową .  

 Płyty mogą mieć zastosowanie przede wszystkim w budownictwie oraz do pro-
dukcji elementów wyposażenia samochodów.  

 

 13.3. Otrzymywanie materiałów kompozytowych techniką formowania. 

 Interesującą metodą, odmienną od poprzednich, jest otrzymywanie wyrobów 
zawierających włókna wykorzystując zjawisko powstawania heksagonalnej formy poli-
propylenu na skutek działania sił ścinających podczas ruchu włókien konopnych. Przecią-
ganie włókien konopnych w matrycy stygnącego polimeru odbywa się w zakresie tempe-
raturowym charakterystycznym dla jego procesu krystalizacji. Obecność tej polimorficz-
nej formy polipropylenu poprawia elastyczność i udarność wyrobów. 

 Polimerowe materiały kompozytowe, na bazie włókien konopnych są tworzy-
wami biorozpraszalnymi, czyli stosunkowo bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. 
w porównaniu z kompozytami wzmacnianymi włóknami chemicznymi materiały kompo-
zytowe na bazie włókien konopnych są lepsze dla procesów recyklingowych.  

 Kompozyty polimerowe wykonane na bazie włókien konopnych posiadają za-
zwyczaj korzystne właściwości mechaniczne, jednak w porównaniu z 100% tworzywem 
nie zawierającym włókien naturalnych możemy obserwować obniżenie niektórych pa-
rametrów jakościowych tj. spadek wydłużenia przy zerwaniu, wytrzymałości na rozcią-
ganie oraz udarności. Obecność włókien konopnych podnosi natomiast wartość modułu 
Younga oraz zwiększa parametry twardości materiałów kompozytowych. Porównanie 
właściwości jakościowych materiału kompozytowego wykonanego w 100% z polietylenu 
(PE) oraz mieszanki w/w polimeru z włóknem naturalnym przedstawiono w tabeli poni-
żej. 

W kompozytach na bazie włókien konopnych występuje zmiana charakterystyki 
palnościowej materiału, w kierunku zmniejszania się maksymalnej szybkości wydzielane-
go ciepła, wraz ze wzrostem zawartości materiału lignocelulozowego. 
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Tabela 18. Porównanie właściwości jakościowych PE i materiałów kompozytowych PE   
z włóknem naturalnym. 

PE 
PE+10% włó-
kien natural-

nych 

PE+15% włó-
kien natural-

nych 

twardość wg BRINELL`A [N/m2] 

11,32 14,58 16,08 

udarność [J/m2] 

0,220 0,054 0,038 

 

 Materiał kompozytowy na bazie polietylenu i włókien naturalnych cechuje się 
zwiększoną twardością, obniżeniem udarności oraz zdecydowanie korzystniejszą szybko-
ścią wydzielania ciepła w procesie spalania w porównaniu z polietylenem nie zawierają-
cym naturalnych napełniaczy, a jest to zasadniczy element przy ocenie właściwości pal-
nościowych tych materiałów. 

 

 13.4. Zastosowanie kompozytów z wypełniaczami lignocelulozowymi. 

 Włókna naturalne, takie jak len czy konopie, są coraz powszechniej wykorzysty-
wane jako wzmocnienia kompozytowych materiałów polimerowych. Łatwość ich pozy-
skiwania, coroczna odnawialność, stosunkowo niska cena, pozytywne właściwości me-
chaniczne, nieduża gęstość, powodują, że są dobrą alternatywą dla włókien chemicz-
nych, wykorzystywanych do produkcji kompozytów wzmacnianych. 

 Znaczenie kompozytów polimerów termoplastycznych z surowcami lignocelulo-
zowymi wzrasta, są one coraz powszechniej wykorzystywane w różnych gałęziach go-
spodarki m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie, meblarstwie, samoloto-
wym, ogrodnictwie itp. 

 Polimery wzmacniane włóknem lnu służą już do produkcji różnych części samo-
chodowych tj. okładziny hamulców lub sprzęgieł, części karoserii, elementy wykończenia 
samochodów. Wykonane z włókna lnianego i polimeru wykładziny wnętrza samochodu 
tworzą specyficzny mikroklimat o właściwej wilgotności, izolują ciepło i znakomicie wy-
głuszają dźwięk. 

 Mniejszy ciężar materiałów kompozytowych z włóknami naturalnymi wykorzy-
stywany w budowanych autach, umożliwia zmniejszenie całkowitej masy samochodu, co 
z kolei wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i korzystnie oddziałuje na środowisko 
człowieka. 

 Z przeprowadzonej przez nowa-Institut (Niemcy) analizy wynika, że aktualnie 
w Europie wytwarza się ponad 315 tys. ton biokompozytów wzmacnianych włóknami 



LI
FE

11
 E

NV/P
L/

44
5

 89 

naturalnymi, głównie dla budownictwa oraz przemysłu motoryzacyjnego, a prognozuje 
się, że po 2020 roku ilość ta może zwiększyć się dwukrotnie. 

 Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że produkcja materiałów kompozy-
towych będzie w najbliższych latach w UE rosła, a udział biokomponentów na bazie su-
rowców naturalnych, w tym włókien łykowych wzrośnie ponad dwukrotnie. 

 Rozwój produkcji materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami natu-
ralnymi jest również determinowany ważnymi problemami z zakresu ochrony środowi-
ska naturalnego. Wzrost wykorzystania w przemyśle kompozytowym włókien natural-
nych, determinowany będzie rozwojem technologii wydobywania włókna i obniżaniem 
kosztów przetwarzania roślin włóknistych. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu no-
wych technologii wydobycia włókien metodą dekortykacji, którą opisano w innych roz-
działach publikacji. Zmniejszenie kosztów pozyskania włókien naturalnych, poprawianie 
parametrów jakościowych kompozytów i ich udziałem oraz polepszenia warunków eko-
logicznego użytkowania oraz usprawnienie recyklingu przez biodegradację odpadów 
poużytkowych będzie miało decydujący wpływ na rozwój wykorzystania materiałów 
kompozytowych zawierających naturalne włókna wzmacniające.  

 

Tabela 19. Udział biokompozytów w rynku UE. 

Biokompozyty 
Wielkości w UE 

2010 rok 

Prognoza wielkości w UE 

2020 rok 

Formatowanie przez praso-
wanie 

- włókna naturalne: len, ko-
nopie,  juta, kenaf, sisal. 

- włókno bawełny 

- włókno drzewne 

 

40 tys. ton 

 

100 tys. ton 

50 tys. ton 

 

120 tys. ton 

 

100 tys. ton 

150 tys. ton 

Formatowanie wytłaczanie 
i wtrysk 

- kompozyty z włóknem 
drzewnym 

- kompozyty z włóknami na-
turalnymi. 

 

120 tys. ton 

5 tys. ton 

 

360 tys. ton 

100 tys. ton 

Biokompozyty- całość. 315 tys. ton 830 tys. ton 

Całkowita produkcja kompo-
zytu z włóknami szklanymi, 
węglowymi i naturalnymi. 

 

2,4 mln ton 

 

3,0 mln ton 

Zawartość biokompozytów. ok. 13 % ok. 28% 

Źródło: nova-Institut 2010. 
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Wykres 4. % udział materiałów kompozytowych w różnych gałęziach przemysłu. 

 

 Z przedstawionego diagramu wynika, że jednym z najdynamiczniej rozwijających 
się kierunków wykorzystujących materiały kompozytowe na bazie włókien naturalnych 
jest przemysł motoryzacyjny. Elementy samochodów wykonane z kompozytów wzmac-
nianych włóknami naturalnymi charakteryzują się dobrymi właściwościami elektorsta-
tycznymi, pochłaniają drgania, wykazują izolacyjność termiczną oraz wygłuszają dźwięki 
w porównaniu polimerami bez zastosowania naturalnego wypełnienia. Materiały poli-
merowe wzmacniane włóknami naturalnymi znajdują szerokie zastosowanie i mogą być 
użyte do wytwarzania takich elementach samochodów jak zderzaki, okładziny hamulco-
we i sprzęgła.  

 

Wykres 5. Procentowy wzrost udziału materiałów polimerowych w masie typowego 
samochodu. 
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 Z przedstawionych w tabeli danych dotyczących wykorzystania włókien natural-
nych przez niemiecki przemysł motoryzacyjny wynika, że systematycznie wzrasta zasto-
sowanie i wykorzystanie włókien naturalnych, w tym obserwujemy stałą tendencję wy-
korzystywania lokalnych włókien łykowych. Szczególnie wysokie zużycie jest włókien 
lnianych i konopnych, które są podstawowym surowcem przemysłu tekstylnego, ale 
coraz częściej wykorzystywane jest przez inne branże jako odtwarzalny surowiec do pro-
dukcji. 

 

Tabela 20. Wykorzystywanie włókien naturalnych przez niemiecki przemysł motoryza-
cyjny. 

Rodzaj 
i ilość włó-
kien [tony] 

LATA 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

włókna 
egzotyczne 

1,548 1,279 2,618 2895 4,995 5000 5000 

konopie 372 1,350 913 2416 2012 1500 1,800 

len 7,680 9,571 11,569 11,890 10,993 12,000 12,200 

Całkowita 9,600 12,200 15,100 17,20 18000 18500 19,000 

Źródło: nova-Institut 2006. 

  

Prowadzi się badania nad wprowadzeniem nowych materiałów kompozytowych 
na bazie włókien naturalnych w zmodernizowanych wersjach samolotów Airbus oraz 
Boeing. Zastosowanie nowych rozwiązań spowoduje obniżenie masy niektórych elemen-
tów nawet do 40%. Celem firm budujących samoloty jest uzyskanie materiałów kompo-
zytowych spełniających nie tylko ostre wymagania właściwości mechanicznych, ale rów-
nież określone wymogi recyklingu i utylizacji po okresie eksploatacji. 

 

 Materiały kompozytowe z włóknami 
naturalnymi znajdują również zastosowanie 
w wykonaniu elementów konstrukcyjnych 
w kolejnictwie oraz dla potrzeb komunikacji 
miejskiej. Wiele elementów w wagonach kole-
jowych, tramwajowych czy metra wykonanych 
zostało na bazie biokompozytów. Szczególnie 
ważną rolę kompozyty polimerowe mogą spełnić 
przy budowie kolei wysokich prędkości TGV. 
w odróżnieniu od pojazdów tradycyjnej komuni-
kacji, wykorzystywane elementy z materiałów 

 
Zdjęcie 33. Boeing 787 Dreamliner. 
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kompozytowych są o ok. 30% lżejsze. Zmniejszenie masy pojazdu wpływa na obniżenie 
naprężeń konstrukcji, powodując, że pociągi czy autobusy mogą poruszać się szybciej 
i emitują mniej hałasu. 

 Dużym impulsem wyko-
rzystanie kompozytów polime-
rowych jest wprowadzenie 
w dużej skali energetyki alterna-
tywnej, wykorzystującej alterna-
tywne źródła energii. Przy bu-
dowie elektrowni wiatrowych 
korzysta się z elementów kom-
po-zytowych. Wykorzystuje się 
tutaj nowoczesne technologie 
wzmocnień elementów robo-

czych, wykorzystując specjalnie 
przygotowane surowce włókien-
nicze.  

 Materiały kompozytowe z włóknami naturalnymi znajdują coraz szersze zasto-
sowanie w różnych dziedzinach gospodarki, służąc między innymi do wytwarzania mebli, 
opakowań oraz sprzętów wykorzystywanych w sporcie i rekreacji.  

 Dynamiczny wzrost zainteresowania biokompozytami w różnych gałęziach 
przemysłu wynika głównie z tego że: 

 włókno konopne po odpowiednim przygotowaniu są dobrym materiałem dla 
wzmacniania kompozytów polimerowych, 

 włókno roślinne to materiał o dobrych właściwościach fizykalno-mechanicznych, 
chemicznych i ekologicznych, które są alternatywą dla włókien chemicznych, 

 włókna naturalne pozyskuje się z upraw rolniczych w ilościach nie podlegających 
ograniczeniom, 

 zwiększenie produkcji biomateriałów kompozytowych z włóknami konopnymi 
może wpłynąć na: 

a) obniżenie kosztów produkcji pojazdów, 

b) stymulować będzie rozwój gospodarstw rolniczych uprawiających rośli-
ny włókniste, 

c) korzystnie wpływanie na ochronę środowiska naturalnego. 

 polimery wzmacniane włóknami naturalnymi charakteryzują się niższą masą, 
podwyższoną elastycznością oraz odpornością na korozję, 

 polimerowe kompozyty na bazie włókien konopnych dają szansę na pełen recy-
kling wykorzystywanych elementów. 

Zdjęcie 34. Tramwaj SOLARIS TRAMINO. 
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14. Zagospodarowanie paździerzy. 

14.1. Produkcja płyt lignocelulozowych. 

 Paździerze są to zdrewniałe cząstki lignocelulozowe o wydłużonym kształcie, 
powstające w roszarniach jako półprodukt przy przerobie lnu i konopi. Paździerze ko-
nopne stanowią około 70% masy rośliny. Paździerze pochodzące z moczeńcowego ro-
szenia ze względu na nieprzyjemny zapach nie nadają się na produkcję płyt meblowych. 
Przykrego zapachu pozbawione są paździerze z produkcji słańcowej lub dekortykacji 
słomy. Skład chemiczny paździerzy konopnych przedstawia się następująco:  

 pentozany 17 - 24,7%, 

 celuloza 40,4 – 51,7%, 

 lignina 22,1 – 30,1%, 

 inne (pektyny, popiół, woski, tłuszcze) 3,4 – 8,5%. 

 Przygotowanie paździerzy konopnych do przerobu polega na usunięciu z nich 
zanieczyszczeń mineralnych, pyłu i włókna. ze względu na wielkość, w przeciwieństwie 
do paździerzy lnianych, paździerze konopne winny być rozdrobnione. 

W wytwórni płyt z paździerzy konopnych można wyróżnić następujące sekcje 
technologiczne: 

 magazyn paździerzy, 

 pneumatyczna instalacja transportu paździerzy, 

 bębnowy sortownik sitowy, 

 odwłókniarka, 

 młyn rozdrabniający, 

 sortownik pneumatyczny, 

 zasobnik paździerzy oczyszczonych, 

 zasobnik dozujący paździerze, 

 stanowisko przygotowania kleju, 

 zaklejarka, 

 podsuszarka paździerzy zaklejonych, 

 stacja nasypowa, 

 prasa wstępna, 

 prasa główna, 

 mechanizm transportu , załadunku i wyładunku form obiegowych, 

 piły formatowe, 

 sezonownia płyt, 

 szlifierki szerokotaśmowe płyt, 

 magazyn płyt. 

 Technologia produkcji polega na przygotowaniu paździerzy, przed ich skierowa-
niem do linii formowania płyt. Oczyszczone i skalibrowane paździerze są podawane 
z zasobnika do zaklejarki, gdzie mieszane są z wcześniej przygotowaną masą klejową 
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składającą z żywicy mocznikowo – formaldehydowej i utwardzacza w postaci chlorku 
amonu oraz innych dodatków. Dodatek masy klejowej stanowi około 10% w stosunku do 
wagi paździerzy. Następnie zaklejona masa jest podsuszana celem zwiększenia absorpcji  
kleju do paździerzy. Masa zaklejonych paździerzy podawana jest na stację nasypową, 
która zasypuje przesuwające się formy ustalonym kobiercem zaklejonego surowca. For-
my przesuwają się pod prasę wstępną gdzie kolejno następuje wstępne prasowanie ko-
bierca na zimno. Wstępnie sprasowane formatki są załadowywane do etażerki załadow-
czej prasy głównej skąd po otwarciu tej prasy są wsuwane między jej gorące półki. Po 
zamknięciu prasy głównej formatki poddawane są działaniu wysokiego ciśnienia 
i temperaturze 140 – 180 ᵒC. Czas prasowania wynosi 20 – 25 min. w tym czasie nastę-
puje termoutwardzenie kleju. Następnie prasa otwiera się i gotowe płyty wypychane są 
na etażerkę rozładowczą. Do prasy wpychana jest nowa partia płyt wstępnie sprasowa-
nych a płyty z etażerki rozładowczej są obcinane na wymiar na piłach formatowych. Ob-
cięte płyty uformowane w sztaple wózkami widłowymi są przewożone do magazynu 
celem wysezonowania. Po wysezonowaniu płyty poddawane są obustronnemu szlifowa-
niu. Płyty mogą być uszlachetnione w postaci oklejenia ich filmami meblowymi lub pozo-
stać w postaci płyt surowych. 1 m3 płyt konopnych może ważyć od 400 do 600 kg 
w zależności od ich przeznaczenia.  

 

14.2. Biomasa energetyczna. 

 

Wykorzystanie paździe-
rzy konopnych dla celów energe-
tycznych zwiększa opłacalność 
procesu produkcji włókien celu-
lozowych i umożliwia przejście 
z tradycyjnych źródeł energii na 
energię ze źródeł odnawialnych. 
Paździerze mogą być spalanie 
bezpośrednio w zakładzie prze-
twórczym lub stanowić dodat-
kowe źródło dochodu, jaki sta-
nowi produkcja nieżywnościo-
wych surowców odtwarzalnych. 
 Oszczędności dla zakła-

du z tytułu zakupu innych nośników energii mogą przyczynić się do stworzenia nowych 
miejsc pracy w sektorze rolnym dotkniętym strukturalnym bezrobociem. 

 W wyniku przerobu zielonej bądź roszonej słomy konopnej otrzymuje się ok. 
25% włókna oraz 75% paździerzy, które dotąd dla przemysłu włókienniczego stanowiły 
odpad. Do końca lat 80-tych w Polsce rozpowszechniona była technologia produkcji płyt 

Zdjęcie 35. Paździerze konopne. 
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paździerzowych. w wyniku transformacji gospodarki oraz zmian technologicznych 
w produkcji paździerze przestały być surowcem do wytwarzania płyt.  

 Jednym z kierunków zagospodarowania paździerzy jest przeznaczenie ich na cele 
energetyczne. z badań prowadzonych w laboratorium Instytutu Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich wynika, że paździerze konopne charakteryzują się ciepłem spalania na 
poziomie 17 - 18 MJ/kg suchej masy.  

 Przeznaczenie paździerzy z przerobu konopi na cele energetyczne, jest bardzo 
korzystne i to nie tylko ze względów bilansu energetycznego ale również aspektów eko-
logicznych i ekonomicznych. Proponowany kierunek wykorzystania energii jest zgodny 
z wymogami stawianymi przez Unię Europejską producentom działającym w branży 
lniarskiej.  

 Paździerze konopne są materiałem objętościowym i dlatego w postaci luźnej 
powstają trudności z ich składowaniem, transportem oraz bezpiecznym spalaniem. Luź-
ne paździerze składowane na otwartej przestrzeni są podatne na działanie wiatru 
i opadów atmosferycznych. 

 Korzystnym, choć wymagającym nakładów energetycznych jest proces brykiety-
zacji lub peletyzacji. Brykiety i pelety są paliwem otrzymywanym poprzez sprasowanie 
suchych odpadów. Paździerze sklejają się ze sobą wskutek działania naturalnych sub-
stancji roślinnych oraz wysokiego ciśnienia, bez konieczności stosowania dodatków 
chemicznych. w odróżnieniu od zrębków drzewnych paździerzy przed brykietyzacją nie 
trzeba dosuszać. Tak niska wilgotność paździerzy wynika z procesu technologicznego 
związanego z wydobyciem włókna ze słomy. 

 Do brykietyzacji paździerzy, można wykorzystywać brykieciarki ślimakowe bądź 
tłokowe. w przypadku brykieciarek tłokowych z uwagi na zanieczyszczenie paździerzy 
krzemionką zaobserwowano szybsze zużywanie się elementów roboczych urządzenia. 
Brykiety konopne z brykieciarek tłokowych charakteryzują się również większym stop-
niem sprasowania.  
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 Często paździerze zawierają w swojej masie dużą ilość krótkich włókien, które 
mogą wpływać na wytrzymałość brykietów i powodować ich rozwarstwianie. Dodatkowo 
włókna posiadające właściwości sprężystości i konglomeracji utrudniają proces podawa-
nia masy paździerzy do urządzenia brykietującego.  

 Z paździerzy konopnych po ich 
wcześniejszym rozdrobnieniu można rów-
nież produkować pelety, których wykorzy-
stanie podczas spalania umożliwia auto-
matyzację procesu podawania paliwa do 
pieca i wykorzystanie w kotłach do dwu-
stopniowego procesu spalania. 

 Wykorzystanie paździerzy konop-
nych na cele energetyczne przyczynia się 
do ochrony środowiska naturalnego. Spa-
lanie paździerzy, czyli odnawialnego ma-
teriału roślinnego wpływa na obniżenie 
ilości gazów cieplarnianych. Wyemitowa-
ne do atmosfery podczas spalania gazy są 
pochłaniane przez roślinę w czasie jej 
wzrostu. 

 

Zdjęcie 36. Brykiety za paździerzy konop-
nych - brykieciarka tłokowa. 

Zdjęcie 37. Brykiety z paździerzy konop-
nych - brykieciarka ślimakowa. 

Zdjęcie 38. Pelety wykonane z paździerzy 
konopnych. 
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Zdjęcie 39.  Proces brykietyzacji paździerzy konopnych przy użyciu brykieciarki ślimako-
wej. 

 

14.3. Materiały budowlane na bazie paździerzy konopnych. 

 Wykorzystanie w budownictwie naturalnych surowców roślinnych z jednej stro-
ny i tradycyjnych surowców mineralnych z drugiej, wpłynie na obniżenie kosztów wy-
twarzania materiałów budowlanych i budowy mieszkań. Ich połączenie może stworzyć 
nowej jakości produkt budowlany, pozwalający na intensyfikację budownictwa, poprzez 
obniżenie kosztów, dużą dostępność, a także poprawienie walorów jakościowo-
użytkowych tych materiałów. Materiały budowlane wytworzone przy użyciu surowców 
odpadowych z roślin włóknistych, charakteryzują się wobec tradycyjnych niższymi kosz-
tami wytworzenia, poprawą warunków izolacyjności termicznej. Poprawiają parametry 
wentylacyjne, komfort użytkowania, cechują się prostym i szybkim sposobem montażu 
i wykorzystania, oraz wprowadzają odtwarzalne i biodegradowalne metody do budow-
nictwa. Technologia wykorzystania paździerzy w budownictwie rozpowszechniona jest 
w Wielkiej Brytanii oraz Francji, gdzie w technologii kompozytu wapienno - paździerzo-
wego stawia się budynki mieszkalne i gospodarcze. Ciekawostką są budowane z tego 
materiału piwnice do przechowywania wina. Wynika to ze specyficznego mikroklimatu 
panującego w pomieszczeniach, których ściany wykonane są w tej technologii. 

 Paździerze konopne, w kompozycie z zaprawą wapienną, z powodzeniem można 
wykorzystać jako materiał budowlany do wypełniania ścian, jako tynki czy przy wylewa-
niu posadzek. Częścią składową takich materiałów budowlanych są paździerze, spoiwo 
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wapienne oraz woda. Paździerze stanowią wypełniacz materiału a dzięki swoim właści-
wościom zwiększają wytrzymałość i poprawiają izolacyjność kompozytu. 

 Pozyskane np. w technologii dekortykacji słomy konopnej paździerze, należy 
przygotować do wykorzystania, jako część składową kompozytu wapienno – paździerzo-
wego. Wymagana jest odpowiednia długość paździerzy oraz ich oczyszczenie z części 
włóknistych i drobnych frakcji, które niekorzystnie wpływają na strukturę materiałów 
budowlanych. Duża zawartość części pylistej utrudnia łączenie się spoiwa z paździerzami 
oraz wpływa negatywnie na proces wiązania spoiwa, istotnie pogarszając właściwości 
kompozytu. Krótkie włókno wpływa negatywnie na właściwości wytrzymałościowe 
a duża jego ilość osłabia wiązanie spoiwa i paździerzy. Paździerze konopne można doczy-
ścić i rozdrobnić na urządzeniu rozdrabniająco – sortującym, które składa się 
z rozdrabniacza bijakowego oraz sita oddzielającego właściwej wielkości paździerze od 
części pylistych oraz krótkiego włókna.  

 Z punktu widzenia właściwości materiałów oraz zdolności łączenia się paździerzy 
ze spoiwem, pożądane jest, aby paździerze charakteryzowały się następującymi parame-
trami jakościowymi: 

 średnica 1 - 5 mm, długość 5 – 35 mm, 

 rozrzut dla średnicy: do 0,5% poniżej 0,5 mm, około 90% 1 – 4 mm, 3% powyżej 
4 mm, 

 kolor: bardzo jasny beż, może być lekko zielony, 

 gęstość nasypowa: około 100 kg/m3, 

 brak zanieczyszczeń w postaci krótkiego włókna i części pylistych. 
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Tabela 21. Doświadczalne proporcje surowców w materiałach budowlanych. 

Materiał 

Masa potrzebna na uzyskanie 1 
m3 surowca 

Zawartość [%] Rodzaj zastoso-
wania 

[kg] [litry] masa objętość 

Konopie 130 1000 28 72 
materiały izolacyj-
ne 

Wiązanie 110 170 24 12 

Woda 225 225 48 16 

Konopie 130 1000 19 59 

konstrukcja muru Wiązanie 220 340 31 20 

Woda 350 350 50 21 

Konopie 130 1000 14 52 

wylewki Wiązanie 275 425 30 22 

Woda 500 500 55 26 

Konopie 130 1000 9 39 

zaprawa tynkarska Wiązanie 485 785 34 31 

Woda 650 650 46 26 

 

 Przedstawione materiały budowlane można formować w sposób ręczny bądź 
mechaniczny. Przy ręcznym formowaniu, pierwszym krokiem jest wymieszanie odpo-
wiedniej ilości spoiwa z 2/3 ilości wody a następnie dodaniu całej ilości paździerzy. Pozo-
stałą część wody dodaje się stopniowo podczas zarabiania masy. Przy formowaniu ma-
szynowym następuje wymieszanie suchych paździerzy z zaprawą a woda podawana jest 
na końcu procesu, przy natryskiwaniu materiału. 

 W zależności od wyboru metody formowania materiałów budowlanych, do wy-
mieszania paździerzy z zaprawą wapienną wykorzystuje się mieszarkę przeciwbieżną lub 
mieszarkę bębnową. z uwagi na większą szybkość obrotową mieszarki przeciwbieżnej 
otrzymywany z niej materiał jest bardziej jednolity. 

 Do natryskiwania materiału w metodzie mechanicznej wykorzystuje się torkret-
nice suchą typu TS. Dozowanie materiału odbywa się za pomocą wirnika, znajdującego 
się poniżej zbiornika z materiałem. Materiał budowlany z komór wirnika przy pomocy 
sprężonego powietrza podawany jest do dyszy natryskowej. u wylotu dyszy, zaprawa 
wapienna wymieszana z paździerzami zostaje nawilżona wodą i materiał natryskiwany 
jest na wcześniej przygotowane podłoże. w metodzie ręcznej wymieszany materiał na-
sypuje się szuflą pomiędzy szalunek.  
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Zdjęcie 40.  Torkretnica sucha typu TS. 

 

 Prowadzone badania wykazały stosunkowo wysoką odporność opisywanego 
materiału na szczepy grzybów pleśni. w ramach prac badawczych określono również 
stopień palności materiałów budowlanych, badania wykazały iż materiał ten charaktery-
zuje się i stopniem palności, czyli jest materiałem niezapalnym. 

 Dzięki zastosowaniu kompozytu nie ma konieczności stosowania folii izolacyjnej, 
co podwyższa paroprzepuszczalność konstrukcji i zapobiega jej zawilgoceniu. Wapno 
zawarte w kompozycie zabezpiecza konstrukcję przed korozją biologiczną (pleśnią), 
a także zabezpiecza konstrukcję drewnianą przed wilgocią, co ma znaczący wpływ na jej 
trwałość. Kompozyt posiada porównywalny, w stosunku do innych stosowanych mate-
riałów, współczynnik przenikania ciepła, jednak, w przeciwieństwie do materiałów tra-
dycyjnych, zapewnia stały mikroklimat w pomieszczeniach, gdyż nie obserwuje się tu 
wahań dobowych temperatury. 

 Zastąpienie tradycyjnych surowców mineralnych odtwarzalnymi surowcami ro-
ślinnymi ma także korzystny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Dotychczasowe 
badania wykazują, że wytworzenie materiałów na budowę 1m2 domu powoduje emisję 
do atmosfery ponad 200 kg CO2. Przy zastosowaniu nowej technologii ponad połowa tej 
emisji (ok. 110 kg) będzie mogła zostać zredukowana poprzez wykorzystanie materiału 
konopnego, czyli roślin, które podczas wegetacji absorbują CO2. 

 Na terenie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowany jest 
budynek referencyjny, wybudowany w technologii kompozytu wapienno paździerzowe-
go. Elementem nośnym ścian jest szkielet drewniany. Kompozyt wapienno - paździerzo-
wy stanowi wypełnienie ścian. Dodatkowo strop izolowany jest włókniną konopną. 
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Zdjęcie 41.  Kolejne etapy realizacji inwestycji związanej z budową budynku referencyj-
nego. 

 

14.4. Produkcja podłoży uprawowych. 

 Paździerze konopne można wykorzystać jako podłoże pod uprawę grzybów kon-
sumpcyjnych np. boczniaków. Otrzymane w procesie wydobycia włókna paździerze są 
surowcem bezpośrednio nadającym się do produkcji podłoża. Wykorzystując do produk-
cji grzybów słomę zbożową, należy ją wcześniej rozdrobnić, co podnosi koszty produkcji. 
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Przy dekortykacji konopi liście oraz część naskórka roślin jest separowana do paździerzy, 
części te posiadają struktury białkowe zawierające azot, tak niezbędny do wzrostu grzy-
bów, który w słomie zbożowej występuje w śladowych ilościach.  

 Konopie są rośliną o właściwościach fitosanitarnych, w ich uprawie nie obserwu-
je się występowania chorób i szkodników. Wykorzystanie paździerzy konopnych 
w uprawie grzybów konsumpcyjnych wiąże się ze zwiększeniem wydajności uprawy. 
Grzyby uprawiane na słomie zbożowej często są infekowane przez inne szczepy grzybów 
rozwijających się na słomie. Problem ten nie występuje w wypadku zastosowania paź-
dzierzy konopnych, właśnie z uwagi na właściwości fitosanitarne tych roślin i brak zaka-
żeń mikrobiologicznych.  

 Zauważalnym problemem jest coraz większe skażenie słomy zbóż, różnego ro-
dzaju patogenami. w wyniku odstępstw, w ostatnich latach, od prawidłowych zasad pło-
dozmianu, narasta na plantacjach zagrożenie chorobami i szkodnikami. Są to przede 
wszystkim choroby grzybowe, roztocza i owady. Słoma staje się pożywką dla patogenów 
a jej struktura ulega częściowemu uszkodzeniu. Udział celulozy i ligniny czyli substancji 
odżywczych dla boczniaka obniża się, ograniczając przyrosty jego owocników.  

 Uzyskane w przerobie słomy konopnej paździerze posiadają strukturę drewna 
jednorocznego, stąd ich ciężar właściwy jest większy od słomy zbożowej. Koncentracja 
celulozy i lignin, które rozkłada boczniak jest znacznie większa niż przy sieczce zbożowej. 
Stąd wydajność produkcyjna jednostki kubatury podłoża jest większa. Gruzełkowata 
struktura sprzyja wymianie gazowej, obniża możliwość szkodliwego samozagrzania. Gąb-
czasta budowa cząstek jednorocznego drewna sprzyja dobremu wchłanianiu 
i utrzymaniu wody, co zapobiega przesuszaniu podłoża. Korzystny mikroklimat panujący 
w podłożu sprzyja i przyspiesza rozwój strzępków grzybni, wpływając na poprawę plo-
nów produkowanych owocników. 

 Przy średnim plonie słomy konopnej na poziomie 10 t/ha z 1 ha uprawy możemy 
uzyskać około 7 ton paździerzy. z takiej ilości surowca można otrzymać około 5 ton 
owocników grzyba. z przeprowadzonych prób uprawy boczniaka wynika, że z 1 tony 
podłoża na bazie słomy zbożowej pszennej uzyskano plon owocników na poziomie 500 
kg, a na zastosowanej mieszance 70% słomy zbożowej i 30% paździerzy konopnych ok. 
700 kg owocników w stosunku do 1 tony podłoża.  Specyficzna receptura w połączeniu 
z oryginalnymi właściwościami fizyko - chemicznymi oraz zachowaną strukturą komór-
kową drewna jednorocznego dają optymalne warunki rozwoju grzybni i owocowania 
boczniaka. Rezultatem zastosowania innowacyjnego podłoża jest zwiększenie zdrowot-
ności uprawy, pewność plonu, poprawa jakości i wyglądu owocników oraz wzrost plonu 
o 20 – 25%. 
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Zdjęcie 42. Boczniaki uprawiane na podłożu z paździerzy konopnych. 

 

14.5. Materiały kompozytowe z paździerzami konopnymi. 

 Obecnie coraz częściej do wzmacniania polimerów stosuje się rośliny włókniste. 
Rośliny te ze względu na stosunkowo niską cenę, dobre właściwości mechaniczne, małą 
gęstość oraz odnawialność stają się ekologiczną alternatywą dla włókien chemicznych 
stosowanych przy wytwarzaniu materiałów kompozytowych. Również powstające 
w procesach włókienniczych odpady można z powodzeniem wykorzystywać jako wypeł-
niacze materiałów termoplastycznych. 

 Paździerze konopne, przed wykorzystaniem w przemyśle materiałów kompozy-
towych muszą zostać odpowiednio przygotowane. w zależności od zastosowania 
w materiałach kompozytowych surowce lignocelulozowe muszą zostać rozdrobnione na 
jednolite frakcje o określonej długości. Paździerze nie mogą być zanieczyszczone tkanką 
miękiszową. z prowadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ba-
dań wynika, że tkanka miękiszowa wpływa niekorzystnie na właściwości mechaniczne 
kompozytów.  

 Materiały kompozytowe z wykorzystaniem termoplastów i paździerzy konop-
nych wytłacza się tradycyjnymi metodami. Kompozyty z materiałami lignocelulozowymi 
mają korzystne właściwości użytkowe. Ich relatywnie niska cena, dobre właściwości me-
chaniczne, możliwość zastosowania standardowych technik przetwórstwa, dźwięko-
chłonność, niska gęstość oraz możliwość recyklingu stwarzają szansę na ich powszechne 
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zastosowanie. Ponadto jako materiały biorozpraszalne są bezpieczne dla środowiska. 
z uwagi na niższy ciężar właściwy stosowane w przemyśle samochodowym wpływają na 
obniżenie masy pojazdów, w których są wykorzystywane a to przenosi się na oszczędno-
ści w zużyciu paliwa. Oprócz przemysłu samochodowego materiały kompozytowe na 
bazie surowców lignocelulozowych znalazły zastosowanie w przemyśle lotniczym, bu-
downictwie, meblarstwie czy ogrodnictwie.  

 

15. Wykorzystanie konopi na cele energetyczne. 

 

 

 

 

 Obecnie z uwagi na obostrzenia prawne (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 
o przeciwdziałaniu narkomanii) w Polsce zabroniona jest uprawa konopi siewnych 
z przeznaczeniem całych roślin na cele energetyczne. w innych krajach Unii Europejskiej 
dopuszcza się taką uprawę, dlatego trwają usilne starania o zmianę prawa i dopisanie 
konopi siewnych do listy roślin energetycznych.  

Z prowadzonych w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich badań 
wynika iż konopie siewne z uwagi na duży plon biomasy z całych roślin i wysokie ciepło 
spalania wynoszące ok. 19 MJ/kg doskonale nadają się do celów produkcji bioenergii. 
Dla suchej słomy zbóż ciepło spalania wynosi od 14 do 15 MJ/kg. w literaturze przyjmuje 
się, że pod względem energetycznym 1,5 tony słomy równoważne jest 1 tonie węgla 
średniej jakości. Dodatkowym atutem jest to iż są to rośliny jednoroczne uprawiane bez 
konieczności chemicznej ochrony i pozostawiające glebę w bardzo dobrej kulturze. 

Zdjęcie 43. Konopie uprawiane na biomasę. 
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Wykres 6. Wartość energetyczna wybranych surowców roślinnych w porównaniu 
z konopiami. 

 Konopie są ciekawą rośliną pod względem gospodarczym oraz ekologicznym. 
w uprawie konopi nie wymagane jest stosowanie środków ochrony roślin, konopie są 
naturalnie odporne na choroby, hamują rozwój wielu chwastów, odstraszają szkodniki 
oraz wykorzystują siłę pokarmową zawartą w glebie. Plon biomasy konopi wynosi ok. 
10 t/ha co przy wysokim cieple spalania (ok. 19 MJ/kg) pozwala uzyskać wydajność 
energetyczną roślin wynoszącą ok. 200 GJ/ha. Ponadto konopie w przeciwieństwie do 
innych wieloletnich roślin energetycznych (np. wierzba energetyczna) można łatwo 
wprowadzić do płodozmianu. 

 Najwyższym ciepłem spalania 
wynoszącym 19,8 MJ/kg cechują się 
wiechy konopne, ich kaloryczność 
jest o 1 MJ/kg wyższa w stosunku do 
całych roślin. Całe konopie cechują 
się ciepłem spalania wyższym o ok. 
5% w stosunku do kaloryczności paź-
dzierzy. Badania prowadzone 
w Instytucie Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich w Poznaniu wyka-
zały, że 1 ha konopi w czasie wegeta-
cji wiąże ok. 2,5 tony CO2 z atmosfe-
ry. Najwyższą wydajność energetycz-
ną całych roślin konopi uzyskano przy 
ilości wysiewu nasion 30 kg/ha 
i zbiorze roślin w pełni kwitnienia. 
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Wykres 7. Ciepło spalania poszczególnych frak-
cji konopi. 
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 Słomy konopnej w porównaniu do innych roślin energetycznych (min. wierzba) 
nie trzeba dosuszać, ponieważ proces technologiczny pozyskania surowca przewiduje 
w sposób naturalny wysychanie na plantacji. Konopie skoszone w pełnej dojrzałości 
kwiatostanów pozostają na polu do czasu dosuszenia do powietrznie suchej masy (ok. 
16% wilgoci dla całych roślin). Wilgotność drewnika konopi (paździerzy stanowiących 
odpad po wydobyciu włókna ze słomy) wynosi ok. 8,5%, czyli jest prawie dwukrotnie 
niższa od wilgotności słomy zbożowej i ponad pięciokrotnie niższa od wilgotności słomy 
kukurydzy. 
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Wykres 8. Wydajność energetyczna wytypowanych roślin w porównaniu z konopiami. 

 

 Konopie cechują się wyraźnie wyższą wydajnością energetyczną suchej masy, 
w porównaniu do rzepaku ozimego oraz buraków cukrowych. Tak wysoka wydajność 
energetyczna wynika z wysokiego ciepła spalania konopi, które wynosi 19,0 MJ/kg oraz 
wysokiego plonu suchej masy z ha powierzchni uprawy. Ciepło spalania rzepaku jest 
także wysokie i wynosi 17,6 MJ/kg, czyli efektywność energetyczna roślin zależy głównie 
od wysokości plonów a mniej od wartości ciepła spalania. Tak więc opłacalność uprawy 
roślin na cele produkcji biomasy zależy od doboru odpowiedniego gatunku roślin, które 
charakteryzują się wysokimi ustabilizowanymi plonami suchej masy oraz stosunkowo 
łatwymi i mało energochłonnymi zabiegami agrotechnicznymi.  

 Koszty uprawy roślin przeznaczonych na cele energetyczne nie mogą być wyso-
kie a cena surowca stosunkowo niska. Jeśli opłacalność uprawy roślin wykorzystywanych 
do produkcji biomasy będzie gorsza od roślin wykorzystywanych na paszę lub produkcję 
żywności wówczas rolnicy nie zdecydują się na uprawę roślin energetycznych.  

 Ważnym staje się również stymulująca polityka państwa, które poprzez różnego 
rodzaju dopłaty i ulgi wspiera uprawę roślin energetycznych.  
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16. Ekonomika uprawy konopi włóknistych. 

 

Tabela 22. Kalkulacja uprawy 1 ha konopi włóknistych. 

Nakłady Jednostka Ilość 
Cena 

[Euro] 
Wartość 
[Euro] 

1. Materiał siewny [kg] 40,0 3,00 120,00 

2. Środki ochrony roślin 

Zaprawy nasienne: 

- Funabent T [kg] 0 0,00 0,00 

Chwastobójcze:     

- chwastox Extra 
300 SL 

[l] 0 0,00 0,00 

- afalon dyspersyj-
ny 450 S.C. 

[l] 1,2 14,00 16,80 

Grzybobójcze: 

-   0,00 0,00 

Owadobójcze: 

-   0,00 0,00 

Inne:     

-   0,00 0,00 

3. Razem koszty ochrony roślin 16,80 

Potrzeby nawozowe: 

N – w czystym 
składniku 

[kg] 120   

P – w czystym 
składniku 

[kg] 150   

K – w czystym 
składniku 

[kg] 180   

Dawka nawozów 

N – saletra amo-
nowa 34% 

[dt] 1,0 30,00 30,00 

- P – superfosfat 
pot. granulowany 
46% 

[dt] 1,6 20,00 32,00 

- K – sól potasowa 
60% 

[dt] 1,2 45,00 54,00 

4. Razem koszty nawozów 116,00 

Orka zimowa [godz.] 3,0 11,70 35,10 

Siew nawozów 
NPK 

[godz.] 1,0 9,60 9,60 

Bronowanie [godz.] 0,7 9,60 6,72 
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Uprawa przed-
siewna 

[godz.] 0,5 11,70 5,85 

Opryski [godz.] 0,5 9,60 4,80 

Siew nasion [godz.] 1,5 7,50 11,25 

Cięcie 
i przewracanie 

[ha] 1,0 125,00 125,00 

Zbiór słomy [tona] 8,0 12,50 100,00 

Sznurek do zwijar-
ki 

[kg] 70,0 1,50 105,00 

Zwózka słomy [godz.] 9,60 4,00 38,43 

Transport słomy 
do przetwórcy (do 
100 km) 

[godz.] 100,0 2,00 200,00 

Produkcja włókna [tona] 8,0 63,00 504,00 

5. Razem zabiegi 1 145,75 

6. Razem koszty bezpośrednie 1 278,55 

7. Koszty pośrednie 

Podatek rolny 47,41 

Koszty ogólnogospodarcze 22,50 

Ubezpieczenie uprawy 10,47 

OC rolników 0,97 

Koszty pracy ludz-
kiej 

godz. 2,5 26,00 65,00 

Razem koszty pośrednie 146,35 

Produkcja – włók-
no dekortykowane 

kg 2 000 0,50 1 000 

Produkcja – paź-
dzierze 

kg 6 000 0,07 420,00 

Razem produkcja (przychód) 1 420,00 

Dopłata bezpo-
średnia 

Euro/ha 235,88 

Wynik finansowy Euro/ha 110,98 
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Tabela 23. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej. 

Nakład Jednostka Ilość 
Cena 

[Euro] 
Wartość 
[Euro] 

1. Materiał siewny [dt] 2,5 49,25 123,12 

2. Nawożenie: 

Saletra amonowa [dt] 3,5 35,27 123,46 

Polifoska 6-20-30 [dt] 3,5 52,54 183,90 

Ca/Mg co 4 lata [t] 4 33,52 33,52 

Razem nawożenie 340,88 

3. Ochrona roślin 

Huzar Activ 387 
OD 

[kg] 1 30,75 30,75 

Bumper 250 EC [kg] 0,5 23,50 11,75 

Fury 100 EW [kg] 0,1 35,55 3,55 

Antywylegacz pł. 
675 SL 

[kg] 2 2,47 4,95 

Razem ochrona 51,00 

4. Inne 

Sznurek [szt.] 1,5 7,5 11,25 

5. Usługi 

Bizon Super [godz.] 1,25 78,75 98,43 

Prasa [godz.] 1 40,00 40,00 

Wapnowanie co 4 
lata 

[godz.] 0,5 68,25 8,53 

Razem usługi 146,97 

6. Praca ciągnika 

Podorywka [godz.] 1,6 11,70 18,73 

Bronowanie [godz.] 0,6 9,60 5,76 

Orka siewna [godz.] 3 11,70 35,12 

Bronowanie [godz.] 0,6 9,60 5,76 

Wysiew nawozów 
(3x) 

[godz.] 2,1 9,60 20,17 

Uprawa przed-
siewna 

[godz.] 1,5 11,70 17,56 

Siew [godz.] 1,4 9,60 13,45 

Opryski (4x) [godz.] 3,6 9,60 34,58 

Bronowanie [godz.] 1,5 9,60 14,41 

Odbiór ziarna [godz.] 1 11,70 11,70 

Zwózka słomy [godz.] 2 9,60 19,21 

Transport ze-
wnętrzny 
 

[godz.] 2 11,70 23,41 
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Razem praca cią-
gnika 

[godz.] 20,9  219,90 

7. Podatek 47,41 

8. Ubezpieczenie uprawy 10,47 

9. OC rolników 0,97 

Razem koszty bezpośrednie 952,01 

10. Koszty ogólnogospodarcze 238,06 

11. Koszt pracy 
ludzkiej 

[godz.] 35 2,5 87,50 

Suma kosztów 1 277,57 

Wartość produkcji i wynik finansowy 

Produkt główny 
(netto) 

[dt] 50 65,24 815,50 

Ryczałtowy zwrot 
VAT 

[%] 7 4,57 57,08 

Cena brutto [Euro/dt]   17,45 

Koszt produkcji 
ziarna 

[Euro/dt]   18,62 

Przychód (ziarno) 872,58 

Produkt uboczny 
(słoma) 

[dt] 30  85,46 

Dopłata do mat. 
siewnego 

[Euro/ha]   25,00 

Dopłata bezpo-
średnia 

[Euro/ha]   235,88 

Razem przychód 1 218,92 

Wynik finansowy [Euro/ha]   -58,64 

wg. www.wif.org.pl/kalk/pszenica.htm - po przeliczeniu z PLN na Euro, kurs 4 PLN = 1 
Euro. 

 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że uprawa pszenicy w 2013 roku plasuje się 
poniżej progu opłacalności. Wynika to ze zmniejszenia dynamiki przychodów z produkcji 
zbóż oraz zwiększających się kosztów ich uprawy. Przychody ze sprzedaży są bowiem 
zależne od ceny rynkowej, która w przypadku zbóż jest w roku 2013 wyraźnie niższa od 
roku 2012. Konopie włókniste zestawione w analizie z pszenicą uprawiane 
z przeznaczeniem słomy na włókno a paździerzy na cele energetyczne lub budowlane 
pozwalają uzyskać opłacalność uprawy na poziomie ok 110 Euro/ha. Większa opłacal-
ność uprawy konopi wynika z mniejszych nakładów min. na ochronę roślin i stabilności 
ceny sprzedaży. 
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 Włókno konopne z powodzeniem można wykorzystywać jako wypełniacz 
w materiałach kompozytowych lub przy produkcji długowłóknistych mas celulozowych, 
stosowanych przy produkcji wysokogatunkowych papierów. Uprawa roślin włóknistych 
w Polsce jest bardzo koniunkturalna, wzrastając w okresach kiedy ceny zbóż są niskie 
i spada gdy ceny ziarna wzrastają. Uprawa konopi będzie atrakcyjna jeżeli będzie na su-
rowiec popyt, a ceny zapewniają rolnikom dobre dochody z ha. w związku 
ze zwiększonym zainteresowaniem przemysłu odtwarzalnymi, naturalnymi surowcami, 
należy spodziewać się poprawy relacji cenowych na rynku i zwiększenia zapotrzebowa-
nia na te surowce co wpłynie na poprawę areału uprawy konopi. 

 

Tabela 24. Areał uprawy konopi w Unii Europejskiej. 

Kraj 
Lata 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Belgia 0 10 - - - - 

Niemcy 1 235 824 900 1 197 800 400 

Francja 8 083 8 825 6 200 11 326 10 500 5 400 

Litwa 0 - - - - - 

Łotwa 0 - - 136 - 100 

Holandia 23 118 300 886 1 200 700 

Austria 545 500 100 40 200 100 

Słowacja - - - - 32 - 

Rumunia - 108 - - - - 

Czechy 1 162 - 500 142 - - 

Włochy 500 450 300 - - - 

Polska 1 009 1 375 1562 942 307 239 

 

 

17. Wykorzystanie konopi do rekultywacji terenów pogórni-
czych i skażonych przemysłowo. 

 Rozwijający się przemysł i motoryzacja niekorzystnie wpływają na elementy bio-
sfery tj. wodę, powietrze i glebę, powodując systematyczną degradację środowiska przy-
rodniczego. Wodę i powietrze można w pewnym stopniu uznać jako zasoby odnawialne, 
ale w glebie wpływ czynników działalności człowieka jest bardzo długotrwały i często 
nieodwracalny. 
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 Jednym z podstawowych surowców energetycznych w Polsce jest węgiel bru-
natny. Wydobycie węgla odbywa się metodą odkrywkową. Powoduje to ogromne nega-
tywne skutki w środowisku naturalnym. Duże obszary ulegają przekształceniom geome-
chanicznym. w czasie tworzenia odkrywki warstwa uprawna wytworzona przez tysiące 
lat znika a infrastruktura antropogeniczna zasadniczo zmienia się, likwidacji ulega wiele 
wsi, gospodarstw oraz przedsiębiorstw. 

 

Zdjęcie 44.  Kopalnia odkrywkowa węgla 
brunatnego. 

Zdjęcie 45. Zdewastowany teren po od-
krywce węgla brunatnego. 

 

 W Polsce działalność górnicza, związana z wydobyciem węgla brunatnego pro-
wadzona jest na ok. 16 000 ha, natomiast powierzchnie gruntów zdewastowanych 
i zdegradowanych w wyniku prowadzenia działalności przez kopalnie odkrywkowe wy-
noszą ponad 67 000 ha (GUS). 

 W czasie przygotowania złoża do eksploatacji oraz w trakcie wydobycia węgla 
brunatnego konieczne jest wykonanie odwodnienia wyrobiska, tak aby woda nie prze-
szkadzała w procesie wydobywczym. Powoduje to powstawanie leja depresyjnego, 
w którym zwierciadło wody zostaje obniżone do poziomu spągu odkrywki. Obniżenie 
poziomu wód powoduje wysychanie cieków wodnych, stawów oraz opadanie wody 
w jeziorach i studniach. Przesuszeniu ulegają również tereny sąsiadujące z wyrobiskiem. 

 Po osuszeniu terenów usuwa się nakład tj. warstwę o grubości kilkudziesięciu 
metrów materiału skalnego wraz z infrastrukturą, szatą roślinną i glebową. Potem na-
stępuje wydobycie węgla. Po wydobyciu pozostaje martwe wyrobisko, które w miarę 
posuwania się odkrywki za złożem wydobywanego węgla, zasypywane jest materiałem 
z nakładu. 

 Powierzchnia terenu zostaje wyrównana, lecz wierzchnia warstwa nie posiada 
w pełni wykształconej gleby, ponieważ zawartość próchnicy jest śladowa. 

 Rośliny rolnicze reagują na terenach pogórniczych znacznym obniżeniem plonów 
co powoduje nieopłacalność ich uprawy. Powstaje zagrożenie erozji wietrznej, sprzyjają-
cej stepowieniu i pustynnieniu. Te z kolei procesy mogą prowadzić do zmian klimatycz-
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nych w postaci wzrostu temperatury i ekstremalnych zjawisk atmosferycznych powodu-
jących nasilenie emisji gazów cieplarnianych z gleby . 

 Konopie siewne są rośliną jednoroczną, wydającą bardzo wysoki plon suchej 
masy. Posiadają silny system korzeniowy typu palowego, wrastający w glebę prostopa-
dle do głębokości 1,0 – 1,5 m, szczególnie na glebach mineralnych. Tak silny system ko-
rzeniowy powoduje po jego obumarciu wytworzenie kanałów pionowych w zbitej war-
stwie iłów i glin.   

 Łodygi konopi 
charakteryzują się dużą 
wysokością dochodzącą 
do 3 – 4 metrów. Tworzą 
kształt rury z rdzeniem 
powietrznym w środku. 
Aby tak wysokie łodygi nie 
łamały się, konopie posia-
dają zdolność wytwarza-
nia długich mocnych włó-
kien celulozowych two-
rzących w roślinie sztywną 
konstrukcję. Długie włók-
na nadają trwały kształt 
komórkom roślinnym. 

Otoczone są one hemicelulozą i ligniną, polimerami, które pełniąc funkcję nośną 
usztywniają i integrują całość łodygi. Dodatkowo struktury te są sklejone pektynami. 
Zawartość celulozy i substancji celulozopodobnych w suchej masie łodyg konopi wynosi 
70-75%. 

 Wszystkie te cechy konopi można wykorzystać do tworzenia zaczątków próchni-
cy na jałowych terenach pokopalnianych. w tym celu słomę konopną po skoszeniu 
i rozdrobnieniu należy przyorać. Przyorane rośliny stanowią pokarm dla namnażania się 
flory i fauny glebowej. Grunty pokopalniane przeznaczone do rekultywacji charakteryzu-
ją się przeważnie dużą zlewnością oraz złymi stosunkami wodno-powietrznymi. Są rów-
nież zakwaszone. Warunki takie utrudniają lub uniemożliwiają oddychanie korzeni roślin 
oraz hamują rozwój flory i fauny aerobicznej np. z rodzaju Azotobakter, wiążącej tak 
potrzebny w tworzącej się próchnicy azot. 

 Specyficzna rurowa budowa łodyg konopi w połączeniu z trudno rozkładającą się 
krystaliczną strukturą celulozy i substancji celulozowo podobnych, powoduje ograniczo-
ne usieciowienie mineralnego składu rekultywowanej warstwy ziemi. Tworzą się natu-
ralne, organiczne kanały-dreny, umożliwiające dostęp powietrza i przepływ wody 
i gazów glebowych. w warunkach takich następuje rozwój mikroorganizmów glebowych 
posiadających podstawowe znaczenie przy tworzeniu próchnicy. 

Zdjęcie 46. Plantacja konopi włóknistych. 
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 Po skoszeniu roślin konopi i wprowadzeniu ich do mineralnej gleby tworzą za-
czątki osnowy organicznej a w powiązaniu z wprowadzanymi wysokobiałkowymi rośli-
nami takimi jak np. lucerna przyczynią się do wytworzenia „kompozytu biologicznego” 
sprzyjającego rozwojowi flory i fauny glebowej. Na glebach takich następuje ożywienie, 
zmniejsza się zlewność i ciężar właściwy gleby. Warunki wodno-powietrzne poprawią 
się. Wprowadzane nawozy mineralne znajdują zdolność sorpcyjną.  

 Degradacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej ma miejsce nie tylko na obszarach 
pokopalnianych ale również na obszarach oddziaływania przemysłu metalurgicznego 
i powoduje wyłączanie z użytkowania rolniczego setek tysięcy hektarów w skali kraju. 
Najostrzej ujawniony wpływ przemysłu ciężkiego obserwuje się w rejonach hut miedzi, 
gdzie między innymi stężenie metali w glebie doprowadziło miejscami do zupełnego 
zaniku flory. Zanieczyszczenia gleby powodowane przez huty miedzi są szczególnie uciąż-
liwe dla środowiska. w postaci par, pyłów i gazów emitowane są do otoczenia między 
innymi związki miedzi, ołowiu, cynku, siarki, tlenki azotu, arsenu, nikiel, kadm, rtęć, fluor 
i inne. 

  z prowadzonych badań wynika, że konopie są rośliną, która charakteryzuje się 
szczególną zdolnością pochłaniania metali z gleby oraz kumulowania ich w korzeniach 
i nasionach. Rośliny włókniste ekstrahują duże ilości Cu, Zn, Pb i Cd i nie reagują ujemnie 
na nadmierne stężenie w/w metali w glebie. Dzięki tym właściwością można je wykorzy-
stać do rekultywacji terenów skażonych w wyniku emisji szkodliwych substancji wydzie-
lanych do środowiska przez przemysł, a ich niekonsumpcyjny charakter prowadzi do 
eliminacji metali ciężkich z łańcucha pokarmowego człowieka. 

 

 

  Zdjęcie 47. Zasypywanie odkrywki w rejonie Kazimierza Biskupiego. 
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Zdjęcie 48. Teren zdegradowany przed 
rozpoczęciem rekultywacji. 

Zdjęcie 49. i rok rekultywacji poprzez 
uprawę konopi i lucerny w płodozmianie. 

 

 

 

Zdjęcie 50.  Kamienie wydobyte z pola 
poddanego rekultywacji. 

Zdjęcie 51. Konopie uprawiane na terenie 
rekultywowanym. 
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 Zdjęcie 52. Konopie uprawiane na terenie rekultywowanym. 
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18. Podsumowanie. 

 Rośliny włókniste dostarczające naturalnych włókien od wieków służyły człowie-
kowi. Po okresie dynamicznego rozwoju włókien chemicznych i związanej z nim dra-
stycznie obniżonej produkcji włókien naturalnych, obserwuje się w ostatniej dekadzie, 
bardziej stabilną koegzystencję pomiędzy tymi rodzajami włókien.   

Rośliny włókniste i włókna naturalne wracają do łask. Od kilkunastu lat 
w Europie i na świecie nastąpiło ponowne odkrycie roślinnych surowców włóknistych. 
Widoczna tendencja poszukiwań upraw alternatywnych do upraw jadalnych, zaintere-
sowanie rolniczymi surowcami odnawialnymi spowodowało wyraźny zwrot w kierunku 
podjęcia projektów zarówno unijnych jak i krajowych, które obejmowały tematykę 
włókna lnianego i konopnego, jego nowych, technicznych zastosowań. Powstałe 
w latach 90-tych korzystne finansowe warunki (subwencje EU) wpłynęły na ponowny 
wzrost zainteresowania tą rośliną wśród rolników. Zarówno konopie jak i len dostarczają 
naturalnych włókien łykowych, które są jednym z najcenniejszych surowców jakich natu-
ra dała człowiekowi.  

  Klasyczne przetwarzanie łykowych włókien długich będzie nadal stosowane 
w przemyśle włókienniczym, jednak będą obserwowane tendencje spadkowe spowodo-
wane warunkami ekonomicznymi. Wysokiej jakości tkaniny uzyskiwane z przędzy tzw. 
mokrej będą należały do ekskluzywnych wyrobów tekstylnych. Natomiast będzie wzra-
stało zapotrzebowanie na włókna łykowe, nadające się do przerobu różnymi systemami 
przędzenia w tym ww. włókna bawełnopodobne, włókna uszlachetniane metodami en-
zymatycznej obróbki przy zastosowaniu metod osmotycznych i innych. Otrzymane 
w wyniku zastosowania powyższej metody włókno charakteryzuje się kolorem, delikat-
nością i cienkością ściśle adekwatną do zastosowanego surowca wyjściowego. 

  Prowadzone na świecie badania wskazują również na znaczne walory zastoso-
wania modyfikowanych włókien łykowych do produkcji materiałów opatrunkowych, 
a także prozdrowotnej bielizny osobistej. Modyfikowanie włókien konopnych w tym tzw. 
kotonizacja jest potencjalnym źródłem nowych włókienniczych wyrobów z włókien ły-
kowych. Wiadomo, że włókno lniane i konopne w postaci włókna długiego lub pakuł jest 
przerabiane na przędze systemem czesankowym lub zgrzebnym na odpowiednio przy-
stosowanych zespołach maszyn. Otrzymywana przędza mokroprzędna lub suchoprzęd-
na, z uwagi na jej właściwości, posiada charakter przędz tkackich i jest wykorzystywana 
na tkaniny o ograniczonym zastosowaniu (głównie na tkaniny stołowe, dekoracyjne, 
pościelowe rzadziej odzieżowe i bieliźniane) Szersze wykorzystanie włókien łykowych do 
wytwarzania tkanin i dzianin na wyroby odzieżowe wymaga stosowania niekonwencjo-
nalnych systemów przędzenia tych włókien tj. (bawełniarski, wełniarski). Zastosowanie 
tych systemów wymusza prowadzenie zabiegów modyfikowania włókien łykowych tzn. 
dostosowania ich cech (głównie długości, cienkości i czystości) do przerobu na w/w ze-
społach.  

  Problem ten nabiera znaczenia z uwagi, na fakt znacznego ograniczenia produk-
cji przędz z włókien łykowych systemem klasycznym, na skutek likwidacji szeregu zakła-
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dów włókienniczych, wytwarzających przędze przy zastosowaniu tradycyjnych systemów 
przędzenia. 

  Stosując odpowiednie metody modyfikowania włókien lnianych i konopnych 
można wpływać na ich charakterystykę obejmującą cienkość, długość, czystość. Zatem, 
można wpływać poprzez metody modyfikacji na własności wytwarzanych przędz, podno-
sić jakość lnu i konopi jako surowca przędzalniczego oraz zapewniać znacznie szersze 
wykorzystanie tych włókien szczególnie w zdrowych tkaninach i dzianinach. 

  Poza przędzalniczym wykorzystaniem, łykowe włókna naturalne spełniają dużą 
rolę jako surowiec do wytwarzania różnego asortymentu włóknin. Wykorzystanie tych 
włóknin w zależności od parametrów jakościowych i rodzaju zastosowanego włókna 
znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki tj. meblarstwo, materiały izola-
cyjne ,maty dezynfekcyjne, włókniny odzieżowe, produkcja prozdrowotnych materacy, 
biodegradowalne maty antyerozyjne, maty podłogowe itp. 

  Na bazie włókien konopnych produkowane są szpagaty, sznury i liny znajdujące 
zastosowanie m.in. do produkcji wysokiej jakości wędlin, wiązania tytoniu oraz zbioru 
płodów rolnych przy których niewskazane jest stosowanie sznurków syntetycznych. 

 Na przestrzeni ostatnich lat daje się zauważyć wzrost zainteresowania nauki 
i technologii możliwościami zastosowania „zielonych” zasobów (surowców) 
w przemyśle. Coraz częściej zakłady przemysłowe postrzegają obszar roślin włóknistych 
jako przyszłościowe źródło włókien, przyjaznych środowisku polimerów i nowoczesnych 
związków chemicznych.  

 Najbardziej obiecującym, poza włókienniczym obszarem zastosowania roślin 
łykowych jest ich przerób, związany z potencjałem ukrytym w wysokiej zawartości celu-
lozy we włóknie. Przemysł papierniczy powoli staje wobec problemu związanego 
ze wzrostem konsumpcji papieru ,wynikającym z szybkiego zwiększania się ludności 
świata i kurczeniem się światowej powierzchni terenów leśnych. Do tej bowiem pory 
drewno jest głównym źródłem celulozy potrzebnej do produkcji papieru. Celulozę można 
również pozyskiwać z odpadów wtórnych (makulatura) lecz niestety wiążą się z tym wy-
sokie koszty ich segregacji a dodatkowo uzyskany produkt nie nadaje się na wyroby wy-
sokiej jakości i wymaga systematycznego uzupełniania długowłóknistą celulozą. 

 Dlatego w uprawie konopi ,można upatrywać alternatywnego dla drewna, źródła 
celulozy o bardzo wysokiej jakości wynikającej z długości włókien. Celulozę  takiej jakości 
stosuje się do produkcji papierów wartościowych, papierów kartograficznych, kserogra-
ficznych, cienkich bibułek kondensatorowych, papieru biblijnego, bibułki papierosowej 
itp. w świecie istnieje wiele gatunków roślin włóknodajnych tj: bawełna, juta, sizal, ra-
mia, abaka, palma kokosowa, bambus, kenaf, kapok i inne. w klimacie umiarkowanym 
wybór potencjalnych źródeł włókna jest znacznie uboższy i ogranicza się głównie do ko-
nopi i lnu oraz perspektywicznie do kilku gatunków traw – głównie mozgi trzcinowatej 
i pokrzywy. Spośród tych roślin największe możliwości zastosowania do produkcji celulo-
zy stwarzają konopie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że hektar upraw konopi po-
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zwala na pochłonięcie z atmosfery aż 2,5 tony dwutlenku węgla, co przyczynia się do 
polepszenia stanu środowiska naturalnego. 

 Wzrasta również wykorzystanie otrzymanych w procesie pozyskiwania celulozy 
lignin. Do tej pory traktowane jako produkt uboczny, obecnie znajdują uznanie jako sub-
stytut żywic fenolowo - formaldehydowych stosowanych w produkcji kompozytów. 
Dzięki podniesieniu ich reaktywności ten naturalny polimer stosowany jest coraz częściej 
w chemikaliach pochodzenia roślinnego, opakowaniach, laminatach, okryciach wodo-
chłonnych, wypełnieniach usztywniających, materiałach ciernych, kompozytach drzew-
nych (sklejki, płyty paździerzowe), materiałach wytłaczanych czy wreszcie jako środki 
antyutleniające.  

 Nowym wyłaniającym się kierunkiem zastosowań lnu i konopi są kompozyty, 
a w szczególności biokompozyty czyli kompozyty oparte na środkach wiążących 
i żywicach pochodzenia naturalnego, wzmacnianych włóknami naturalnymi. Tego rodza-
ju kompozyty znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. 

 Aktualne kierunki zastosowań materiałów kompozytowych i ich udział % w rynku 
przedstawiają się następująco: 

1. Budownictwo – 30%, 

2. Przemysł motoryzacyjny – 25%, 

3. Urządzenia przemysłowe – 10%, 

4. Elektronika – 9%, 

5. Sport – 8%, 

6. Hutnictwo i okrętownictwo – 6%, 

7. Elektrotechnika – 6%, 

8. Przemysł lotniczy i kosmiczny – 3%, 

9. Medycyna – 1%, 

10. Koleje – 1%. 

 Główną zaletą biokompozytów, wykorzystujących włóknisty materiał lignocelu-
lozowy jest ich biodegradowalność, zwłaszcza jeżeli do ich produkcji zostaną zastosowa-
ne żywice pochodzenia naturalnego. Kompozyty takie mogą być z powodzeniem stoso-
wane w przemyśle meblarskim, budowlanym, samochodowym. Kompozyty wzmacniane 
włóknami łykowymi, ułożonymi równolegle do kierunku przyłożenia działających sił, 
wykazują wysoką wytrzymałość, porównywalną do opracowanych na bazie włókien 
szklanych. 

 Jedną z gałęzi przemysłu, w których obserwuje się intensywny rozwój zastoso-
wań łykowych włókien naturalnych, jest motoryzacja. Materiały kompozytowe użyte 
w samochodach wzmacniane włóknem łykowym, w odróżnieniu od powszechnie stoso-
wanych kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym, lepiej zachowują się w trakcie 
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zderzenia. Dzięki porównywalnej wytrzymałości i większej elastyczności nie pękają tak 
łatwo i lepiej pochłaniają energię. Są przy tym znacznie lżejsze od kompozytów wzmac-
nianych włóknem szklanym, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa. 

 Innym przykładem są materiały budowlane ,wykonane na bazie surowców ligno-
celulozowych i spoiwa wapiennego. Nadają się one zwłaszcza jako materiał budowlany 
i izolacyjny, a także wykorzystywane jako ścianki działowe w budownictwie. Technologia 
wytwarzania takich płyt jest bardzo prosta, a niska cena spowoduje większą dostępność 
budowanych mieszkań dla społeczeństwa.  

  Podsumowując można stwierdzić, że uprawa, przerób oraz wykorzystanie konopi 
włóknistych, jako corocznie odtwarzalnego surowca będzie korzystnie wpływać 
i stymulować wiele dziedzin gospodarki min.: 

 podnosić  będzie aktywność rolnictwa, poprzez produkcję nieżywnościowych su-
rowców dla przemysłu, 

 duża wydajność surowca z roślin włóknistych podniesie efektywność upraw rol-
niczych 
i ich konkurencyjność na rynku, 

 uprawa, przerób oraz zastosowanie konopi włóknistych stymulować będzie po-
wstanie nowych miejsc pracy w przetwórstwie rolnym, szczególnie dotkniętym 
strukturalnym bezrobociem, 

 nastąpi  wykorzystanie gleb niższej jakości a poprzez uprawę roślin włóknistych  
przeprowadzona zostanie rekultywacja terenów zdegradowanych oraz gleb ska-
żonych przez działalność gospodarczą , tereny  te wykorzystane zostaną na cele 
produkcji niespożywczych surowców przemysłowych. 

 Konopie są to rośliny przyjazne dla środowiska, w każdej formie produkcji 
tj. uprawie, przetwórstwie, użytkowaniu jak również zagospodarowania odpadów po 
wykorzystaniu. Wysoka absorbcja CO2 z atmosfery, podczas okresu wegetacji konopi 
wpływa korzystnie na ochronę środowiska naturalnego. Uzyskane naturalne włókna są 
w pełnym tego słowa znaczeniu odnawialnymi surowcami, poprzez tysiąclecia były od-
nawiane przez naturę i człowieka. Konopie to również ekologiczny surowiec. Podczas 
procesu przerobu, generują głównie odpady organiczne, a powstałe pozostałości, mogą 
być wykorzystane do energetycznych zastosowań a także do wytwarzania ekologicznych 
materiałów, znajdując zastosowanie w budownictwie.  

 Włókna naturalne ponownie osiągnęły w ostatnich latach szerokie uznanie jako 
pożądane i przyjazne dla użytkownika materiały, stosowane nie tylko w przemyśle tek-
stylnym ale w innych zastosowaniach i produktach. Rośliny włókniste, konopie i len 
w szczególności, ze względu na ich innowacyjne możliwości zastosowania i zbytu surow-
ca, cieszyć się będą wśród rolników coraz szerszym zainteresowaniem, dzięki temu kon-
sumenci zyskają zdrowe i ekologiczne wyroby. 
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