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Pasaulyje populiarėja draugiška
aplinkai statyba – tai 
maksimaliai suderintų su gamta 
ir socialine aplinka pastatų ir 
inžinerinių statinių statybos 
metodų visuma



Šios statybos pagrindas – mažomis 
energijos sąnaudomis iš 
atsinaujinančių žaliavų gaunamų 
statybinių medžiagų naudojimas 
pastatų statybai. 

Šiuos reikalavimus atitinka 
dauguma augalinės kilmės, tame 
tarpe pluoštinių kanapių produktai.



Pluoštinės kanapės
2013 m. priimtas Lietuvos Respublikos 

pluoštinių kanapių įstatymas, kuriuo 
Lietuvoje nuo 2014 m. įsigaliojo leidimas 

auginti pramonines pluoštines kanapes.
Jas auginant gaunami įvairūs produktai, 

tame tarpe ir vietinė statybinė medžiaga.



 Lietuvos Statistikos departamento ir Valstybės 
įmonės „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras“ duomenimis Lietuvoje pluoštinių 
kanapių plotai sudarė: 

 2011 m – 65 ha, 

 2012 m. – 130,48 ha, 

 2013 m. – 282,69 ha, 

 2014 m. – 1063,09 ha, 

 2015 m. – 2349,41 ha, 

 2016 m. – 2453,84 ha, 

 2017 m. – 2479,39 ha,

 2018 m. - 3910,58 ha,

 2019 m. - 9182,03 ha. 



Kanapių stiebas ir spaliai



Vieno hektaro plote užauginama 6-18 

t sausos žaliavos, kurią perdirbus 
gaunama 2/3 spalių ir 1/3 pluošto.

 Taigi iš 2018 m. išaugintų pluoštinių 
kanapių buvo galima gauti 15-35 tūkst. 
tonų spalių ir 5-12 tūkst. tonų pluošto.  



2018 m. lapkričio mėn. Kėdainių 
LEZ pradėjo veikti bendrovės 
„Natūralus pluoštas“
kanapių perdirbimo fabrikas



Gamyklai pradėjus veikti visu 
pajėgumu, per metus planuojame 
perdirbti apie 25 tūkst. tonų kanapių 
stiebelių. Numatyta galimybė ateityje 
gamybos linijas išplėsti, jeigu bus toks 
poreikis. Per metus planuojama 

pagaminti apie 8 tūkst. tonų kanapių 
pluošto. Ateityje, jeigu rinka plėsis, šios 
produkcijos kiekį būtų galima padidinti 
iki 20 tūkst. tonų



Sutartis auginti ir tiekti kanapes į fabriką 
su ūkininkais sudaro UAB „Agrosfera“. Ši 
įmonė ūkiams tiekia  lietuviškos „Austa 
SK“ veislės sėklas, rūpinasi visu 
agronominiu servisu, derliaus nuėmimu 
ir būsimos žaliavos kokybe. 

http://www.manoukis.lt/naujienos/rinka/kanapiu-perdirbimo-

fabrikas-startuoja



 Lietuviška pluoštinių kanapių veislė „Austa SK“

 Patyrę Lietuvos selekcininkai išvedė naują kanapių 
veislę „Austa SK“. Šiai veislei suteikta teisinė apsauga 
ir ji įrašyta į Lietuvos Respublikoje saugomų augalų 
veislių sąrašą. „Austa SK“ pritaikyta Lietuvos klimato 
sąlygoms ir leidžia išgauti didelį kiekį kanapių pluošto 
žaliavos – ne mažiau nei 35 proc. džiovintų augalo 
stiebų masės.

 THC kiekis lietuviškos veislės „Austa SK“ kanapėse 
siekia vos tūkstantąją procento dalį, todėl visiškai 
atitinka pluoštinėms kanapėms taikomus Lietuvos 
Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

 Ši veislė specialiai pritaikyta Baltijos šalių klimatui.



Pluoštui skirtos kanapės turi 
būti pjaunamos tuo metu, kai 
jos pradeda žydėti (vėliau ima 
keistis pluošto savybės), ir 
klojėjamos lauke (principas 
panašus, kaip ir linininkystėje). 
Stiebai turėtų būti ne storesni 
kaip 2 cm.



http://www.manoukis.lt/naujienos/rinka/ka
napiu-perdirbimo-fabrikas-startuoja



Fabrikui skirti stiebeliai presuojami į didelius (400 kg) ryšulius.

Agrosfera“ kanapių, skirtų žaliavai perdirbimo fabrikui, 2019 m. plotą ketina 
padvigubinti ‒ kanapėmis apsėti apie 2,7 tūkst. ha.



Pluoštinių kanapių 
pjovimas

 https://www.youtube.com/watch?v=GJKnz9hlB3

Q

 https://www.youtube.com/watch?v=atCfGQpN1

F4

https://www.youtube.com/watch?v=GJKnz9hlB3Q


Pluoštinių kanapių 
produktai statyboms



Betonas su kanapių 
spaliais 

 Pasaulyje yra paskelbta 34800 

mokslinių publikacijų apie kanapių 
spalių betoną (hemp concrete).

 2018 m. – 2870 publikacijos 

 2019 m. iki balandžio mėn, - 604.



Kanapių spaliai, spalių 
betonas grindų šiltinimui

https://i.pinimg.com/736x/ac/d2/2d/acd22d030107a5b44c0b3c0e3136e80f.jpg



Kanapių spalių betono 
maišyklės



Pluoštinių kanapių betono blokeliai 
sienoms, pertvaroms

http://nationalhempassociation.org/some-interesting-faces-about-hempcrete-as-a-
building-material/



https://hemtecusa.com/page34/page34.html

Nustatyta, kad karbonizacijos metu  tona gesintų kalkių iš oro prijungia 
110  kg  CO2

http://www.equilibrium-bioedilizia.it/sites/default/files/allegati/Hemp%20Lime%20Bio-
composite%20as%20a%20Building%20Material%20in%20Irish%20Construction.pdf



Pluoštinių kanapių betono 
blokeliai sienoms, pertvaroms



Pluoštinių kanapių betono 
blokeliai sienoms, pertvaroms



Pluoštinių kanapių betono 
blokeliai sienoms, pertvaroms

https://urbannext.net/hemp-concrete/



Pluoštinių kanapių betono 
blokeliai sienoms, pertvaroms



Kanapių betonas sienoms



Kanapių spalių betonas 
sienoms



Kanapių spalių betonas 
sienoms



Kanapių spalių betonas 
sienoms



Kanapių spalių betonas 
sienoms

 Dvigubas karkasas su metaliniais ryšiais
 https://www.youtube.com/watch?v=Zbt7cjJmLKc



Sienos tinkas

file://sienos


Skydai, užpildyti kanapių 
spalių betonu



Skydai, užpildyti kanapių 
spalių betonu



Skydai, užpildyti kanapių 
spalių betonu
 Skydų gamyba:
 https://www.youtube.com/watch?v=jI7OAdKnnU

o

https://www.youtube.com/watch?v=jI7OAdKnnUo


Kanapių spalių betonas 
stogo šiltinimui

http://www.hempcrete.com.au/index.php?option=com_phocagallery&view=catego
ry&id=2:hemp-house-holland&Itemid=33



Linų, kanapių pluošto vata

http://www.inaro.de/Bauseiten/daemmstoffartikel.htm

http://www.naturbauhof.de/lad_daemm.php



Esminiai statinio reikalavimai

Statinys (jo dalis) turi būti suprojektuotas ir 
pastatytas iš tokių statybos produktų, kurių 
savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio 
naudojimo trukmę užtikrintų šiuos esminius 
statinio reikalavimus:

 1) mechaninio atsparumo ir pastovumo;

 2) gaisrinės saugos;

 3) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos;

 4) naudojimo saugos;

 6) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo,

 7) tvaraus gamtos išteklių naudojimo



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO 
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Vertinant kanapų betono 
sienas mechaninio 
atsparumo ir pastovumo
esminio reikalavimo požiūriu 
svarbios yra mechaninės 
savybės, ypač stiprumas.
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Gniuždymo stipris yra nedidelis 0,02 –
1,22 MPa (20-1220 kPa, 0,2-12,2 

kgf/cm2), todėl kanapių spalių betonas 
gali būti naudojamas tik kaip šilumą 
izoliuojanti medžiaga karkasiniuose, 

skydiniuose pastatuose.



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ SPALIŲ 
BETONO ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Kanapių spalių betonas – kaip 

šilumą izoliuojanti medžiaga 
tinka naudoti karkasinių ir 
skydinių pastatų statybai, 
kuriuose apkrovas išlaiko medinis 
ar kitokių medžiagų karkasas, 
skydų mediniai elementai.



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO 
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Bekarkasiai pastatai, kurių sienos iš 
monolitinio kanapių betono gali 
būti tik vienaukščiai, be to šios 
sienos betonui būtinas didesnis 
stiprumas (≥1 MPa) ir rišamųjų 
medžiagų kiekis, todėl jos bus 
laidesnės šilumai. 



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO 
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

 Latvijoje atlikti netinkuoto KANAPIŲ BETONO gaisriniai 
bandymai rodo, kad  ši medžiaga atitinka C s1, d0 

degumo klasę, t.y. degumo požiūriu netinkuotas kanapių 
betonas yra sunkiai užsiliepsnojanti medžiaga.

 Yra atlikta tyrimų, kurie rodo, kad  ši medžiaga sunkiai 
degių medžiagų klasei B s1, d0.

 Polistireninis putplastis su degumą slopinančiais priedais 
priskiriamas E degumo klasei. 
https://www.youtube.com/watch?v=zDzlGBAc658



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO 
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Higienos, sveikatos ir aplinkos 
apsaugos esminio reikalavimo 
požiūriu  kanapių spalių betonas 
neturi kenksmingos medžiagų. Jis taip 
pat turi geras drėgmės buferines 
galimybes, kurios pagerina patalpų 
oro kokybę užkertant kelią grybams ir 
pelėsių augimui, o tai yra alerginių 
ligų priežastis.



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO  
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Parenkant tinką ar kitą sienų 
apdailą ir apsaugą atkreiptinas 
dėmesys į jo laidumą garams: 
vidinis tinkas ar kita apdaila turi 

būti mažiau laidūs garams nei 
išorinis. Tokios konstrukcijos 
sienoje nesikaupia drėgmė. 



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO  
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Naudojimo saugos esminio 

reikalavimo požiūriu pastatai iš 
KANAPIŲ BETONO nekelia rizikos 

veiksnių



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO  
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS
Atitikimas apsaugos nuo triukšmo

esminiam reikalavimui.

 Dėl savo akytos ir pluoštinės struktūros, 
didesnio tankio nei įprastinės izoliacinės 
medžiagos, kanapų spalių betonas 
izoliuoja garsą tiek absorbcijos, tiek 
atspindžio principais. JK nustatyta, kad 
karkasinė siena su kanapių spalių betonu 
sulaiko 57-58 dB triukšmą.



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO  
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS
Atitikimas apsaugos nuo triukšmo

esminiam reikalavimui.

Nustatyta, kad sienos iš kanapių spalių 
betono blokelių, kurių storis 30 cm garso 

absorbcijos koeficientas yra 50 dB. Tai 

rodo, kad ši medžiaga labai gerai izoliuoja 
garsą ir pastatai iš jų atitinka ypač gero 
akustinio komforto – A klasės pastatams 
keliamus reikalavimus



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ BETONO 
ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

Šildomiems pastatams svarbus energijos 
taupymo ir šilumos išsaugojimo esminis 
reikalavimas.

Tai priklauso nuo atitvarų šiluminių rodiklių 
(šilumos perdavimo koeficiento U arba 
atvirkščio jam dydžio visuminės šiluminės 
varžos Rt). Šie rodikliai daugiausiai 
priklauso nuo medžiagos šilumos laidumo 
koeficiento λ ir medžiagos sluoksnio 
storio atitvaroje.



Karkasinių pastatų sienoms 
naudojamo kanapių spalių betono 
šilumos laidumo koeficientas 0,06 -
0,11 W/(m∙K), todėl gauti atitvaras, 
atitinkančias aukšto energinio 
naudingumo pastatams keliamus 
reikalavimus, būtinas didelis šių 
medžiagų sluoksnis.



http://www.mdpi.com/2075-5309/8/2/25



Šilumos laidumo koeficiento 
priklausomybė nuo tankio
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PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ SPALIŲ 
BETONO  ATITIKIMAS ESMINIAMS 

STATINIO REIKALAVIMAMS

 TVARAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ 
NAUDOJIMO esminį reikalavimą 
KANAPIŲ SPALIŲ BETONAS atitinka, nes 
šiame betone žymią masės dalį sudaro 
spaliai – natūrali medžiaga, kurių 
tonoje sukaupta apie 325 kg CO2.



PASTATŲ SIENŲ IŠ KANAPIŲ SPALIŲ 
BETONO  ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS

 BENDRA IŠVADA
 KANAPIŲ SPALIŲ BETONAS, kaip natūrali 

šilumą izoliuojanti medžiaga, 
gali būti naudojama pastatų 
statyboje, nes neprieštarauja 
esminiams statinio 
reikalavimams, nurodytiems 
normatyviniuose 
dokumentuose.



KANAPIŲ SPALIŲ BETONAS ir pluoštas gali būti 
naudojamas  esamų pastatų apšiltinimui



Šilumos nuostolių mažėjimas 
apšiltinant atitvaras

 Labai efektyvus aitvarų, turinčių 
mažas šilumines varžas, apšiltinimas: 
šiluminę varžą padidinus nuo 1 iki 2 
m2∙K/W, šilumos nuostoliai sumažėja 
50 proc., padidinus varžą: 

nuo 1 iki 3 m2∙K/W, – 67 proc., 

nuo 5 iki 7 m2∙K/W, – 40 proc., 

nuo 8 iki 10 m2∙K/W, – 25 proc. 



Šilumos nuostolių mažinimas 
apšiltinant atitvaras

Apšiltintuose pastatuose pagerėja 
darbo ir gyvenimo kokybė, gaunama 
ekonominė nauda, sumažėja aplinkos 
teršimas, pagražėja renovuoti 
pastatai, šalis tampa mažiau 
priklausoma nuo importuojamų 
energijos ir žaliavų šaltinių. Šiltinimui 
naudojant atsinaujinančias 
medžiagas,  taupomi 
neatsinaujinančios žaliavos.



Moksliniai tyrimai

Lietuvoje vietinių su mažomis energijos 
sąnaudomis gaminamų statybinių 
medžiagų, tame tarpe kanapių 
betono tyrimai vykdomi epizodiškai.



Vietinių statybinių medžiagų 
naudojimo trūkumai ir 
nepakankamo naudojimo 

priežastys:
1) Mechanizacijos priemonių ir technologijų 

brangumas;

2) Projektuotojų ir statybos tradicijų trūkumas;
3) Nepasitikėjimas vietinėmis natūraliomis 

medžiagomis;
4) Lietuvoje nepakankamai vykdomi vietinių 

medžiagų moksliniai tyrimai, nevykdomas jų 
sertifikavimas; 

5) Nepakanka reklamos.



Vietinių statybinių medžiagų 
naudojimo privalumai:

 Mažos energinės sąnaudos ir  transporto 
išlaidos;

 Kuriamos naujos darbo vietos;

 Nemaža šių medžiagų dalis gaminama iš 
atsinaujinančių žaliavų;

 Optimalaus, sveiko mikroklimato sudarymas 
patalpose;

 Antrinio naudojimo galimybė, pigi utilizacija;
 Mažesnė aplinkos tarša; 
 Gamybos atliekų naudojimas.



http://www.hempbuildingwa.com/our-
products



 http://www.thepeacefulplanet.net/hemp/

 Gaisrinis medžiagų bandymas
 https://www.youtube.com/watch?v=8NC79e

0oztM 12:40 min

 Sienų statyba
 https://www.youtube.com/watch?v=Att0370

kH-s

 https://www.youtube.com/watch?v=G2qhjxn

SiU4

http://www.thepeacefulplanet.net/hemp/
https://www.youtube.com/watch?v=8NC79e0oztM
https://www.youtube.com/watch?v=Att0370kH-s
https://www.youtube.com/watch?v=G2qhjxnSiU4


Dėkoju už dėmesį


