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Sucha zabudowa œcian – badania
materia³ów do spoinowania w aspekcie
wdro¿onych nowych norm europejskich

 !"#$%& '("#)*# +&,-).+(-). . +#/,0,1 2",+.,3#)4 3(+()*523#/ /,"56

!.,&(/ 2"(2(+,3#/ + "5)43(7(0.. 2%)458 *,9%'(+# +3:"!* + /.582)5 "!,6

'#)#83#)4 /($!#)4 "5)43(7(0.. * *,2"(2(+,3.5/ *,;!,+ "#3$,!2$.)4< 0&,'*.

. 0.;2=+ 2*;,)47(+#)4> ?4)5/# *+!=).@ %+,0: )*#"573.$, 3, (;!,)(+,3A

+ (2","3.)4 7,",)4 *4,!/(3.*(+,3A * '#!5$"#+A BCDEFGEHIJ 3(!/: 5%!(6

;582$A< (958/%8A)A +#/,0,3.,/. /,"5!.,&# '( 2;(.3(+,3., . 2*;,)47(6

+,3., ;&#" 0.;2(+(6$,!"(3(+#)4> I;!(+,'*53.5 "58 3(!/# 2",3(+. .2"("35

%&,"+.53.5 '7, ;!('%)53"=+ "50( !('*,8% +#!(9=+ (!,* %/(K7.+., %85'3(7.6

)53.5 2",+.,3#)4 ./ +#/,0,1> I ,!"#$%75 (;.2,3( + 2$!=).5 2"(2(+,35

"5)43.$. 9,',+)*5 (!,* *+!=)(3( %+,0: 3, ;(+.A*,3.5 /5"(' * .2"6

3.58A)#/. +#/,0,3.,/. . !5,7.,/. 2"(2(+,3., +#!(9=+ + ;!,$"#)5>

1. Wprowadzenie
Dynamiczny wzrost zainteresowania systemami suchej zabudowy wnêtrz spo-

wodowa³ pojawienie siê na rynku krajowym wielu materia³ów stosowanych do

spoinowania i wykañczania p³yt gipsowo-kartonowych. Szczególn¹ popularnoœ-

ci¹ ciesz¹ siê masy szpachlowe, produkowane zarówno w postaci mas goto-

wych do u¿ycia, jak i suchej mieszanki do wykorzystania po zarobieniu wod¹.

Zastosowanie odpowiedniej masy oraz w³aœciwe szpachlowanie i spoinowanie

stanowi¹ gwarancjê uzyskania trwa³ego po³¹czenia oraz idealnego wykoñczenia

powierzchni p³yt gipsowo-kartonowych.

Istotnym mankamentem hamuj¹cym w pewnym stopniu rozwój mas szpachlo-

wych by³ brak w³aœciwego dokumentu, uwzglêdniaj¹cego specyfikê tego typu

wyrobów i ich ró¿nego przeznaczenia. W przypadku wyrobów wykonywanych

na spoiwie gipsowym do niedawna deklarowano zgodnoœæ z PN-B-30042:1997 [1]
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dla gipsu szpachlowego F, natomiast wyroby na spoiwie organicznym objête

by³y zazwyczaj aprobat¹ techniczn¹ ITB.

2. Masy szpachlowe wed³ug PN-EN 13963
W maju 2005 r. zosta³a ustanowiona EN 13963 „Jointing materials for gypsum

plasterboards. Definitions, requirements and test methods” [2], opracowana

przez Komitet Techniczny nr 241 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego

CEN. Dokument ten zosta³ wprowadzony w kraju metod¹ uznaniow¹ jako

PN-EN 13963:2005(U) [3], natomiast aktualn¹ wersj¹ jest t³umaczenie ustano-

wione przez Prezesa PKN jako PN-EN 13963:2008. Norma podaje wymagania

dla mas szpachlowych do spoinowania oraz taœm papierowych, stosowanych

z p³ytami gipsowo-kartonowymi zgodnymi z EN 520 [4], wyrobami po-

wsta³ymi w procesach dalszej obróbki tych p³yt wed³ug EN 14190 [5] oraz

p³ytami gipsowymi wzmacnianymi w³óknami wed³ug EN 13815 [6].

W normie sklasyfikowano oraz podano wymagania i metody badañ dla mas

szpachlowych nanoszonych rêcznie i mechanicznie, uzyskanych zarówno na ba-

zie spoiw gipsowych, jak i organicznych. Wyszczególniono osiem ró¿nych ty-

pów materia³ów w zale¿noœci od przeznaczenia i sposobu twardnienia (tab. 1).

Masy typu A wi¹¿¹ i twardniej¹ tylko w wyniku procesu wysychania. Wi¹zanie

i twardnienie materia³ów typu B przebiega wed³ug reakcji chemicznych. Masa

szpachlowa w postaci suchej mieszanki na spoiwie gipsowym, oznaczona jako

1B, stanowi europejski odpowiednik krajowego gipsu szpachlowego F.
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Wymagania PN-EN 13963:2008 dla mas szpachlowych podano w tab. 2. Jak wi-

daæ, masy typu B podzielono dodatkowo z uwagi na szybkoœæ wi¹zania. Rozró¿-

niono masy wolno, szybko i normalnie wi¹¿¹ce. Wprowadzono wymagania do-

tycz¹ce odpornoœci na powstawanie spêkañ. Wymagania dotycz¹ce przyczepno-

œci do pod³o¿a s¹ dwukrotnie mniejsze od wymagañ dla gipsów szpachlowych

okreœlonych w PN-B-30042:1997. Istotnym elementem oceny mas szpachlowych

jest wytrzyma³oœæ z³¹cza p³yt gipsowo-kartonowych, badana w przypadku mas

typu 1–3 metod¹ zginania, natomiast w przypadku mas typu 4 metod¹ rozci¹ga-

nia. Norma nie podaje jednak¿e wymagañ w tym zakresie. Podobnie jak w in-

nych normach europejskich, wprowadzono ponadto dodatkowe regulacje do-

tycz¹ce reakcji na ogieñ oraz wydzielania substancji niebezpiecznych.
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Wprowadzenie PN-EN 13963:2008 do zbioru polskich norm pozwoli³o na anu-

lowanie zapisów PN-B-30042:1997 dotycz¹cych gipsów szpachlowych F w lu-

tym 2007 r.

W normie wymieniono równie¿ taœmy papierowe stosowane w odpowiednich

systemach spoinowania. Maj¹c na wzglêdzie ró¿ne rodzaje taœm stosowanych

powszechnie przy spoinowaniu p³yt gipsowo-kartonowych, warto nadmieniæ,

¿e niniejszy dokument nie dotyczy taœm wykonanych z innych materia³ów ni¿

papier (ryc. 1).

Wymagania PN-EN 13963:2008 dla taœm papierowych przedstawione s¹

w tab.3. Wymaganiami objêto stabilnoœæ wymiarów oraz wytrzyma³oœæ na rozry-

wanie.
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3. Metody badañ

3.1. Badania mas szpachlowych

W badaniach mas szpachlowych stosuje siê p³yty gipsowo-kartonowe typu A

wed³ug PN-EN 520 [4] o gruboœci 12,5 mm. Zgodnie z zapisem punktu 5.1.

normy pe³en zakres badañ przewidziany dla danego materia³u powinien byæ

wykonany dla co najmniej trzech próbek wyrobu. W dalszej czêœci opracowa-

nia opisano poszczególne metody badawcze.

Oznaczanie braku grubych cz¹stek

W celu sprawdzenia obecnoœci grubych cz¹stek bada siê pozosta³oœæ na sitach

315 µm i 200 µm. Badania wykonuje siê na mokro, przelewaj¹c zaprawê przez

sita i dodatkowo przemywaj¹c wod¹ do momentu, kiedy woda z przemywania

bêdzie czysta.

Oznaczanie czasu wi¹zania

Oznaczenie czasu wi¹zania mas szpachlowych

wykonuje siê za pomoc¹ aparatu Vicata wypo-

sa¿onego w sto¿ek zanurzeniowy (ryc. 2).

Czas wi¹zania masy stanowi moment od jej za-

robienia, kiedy sto¿ek zag³êbia siê w zaprawê

nie wiêcej ni¿ 10 mm.

Oznaczanie braku pêkniêæ

Badanie polega na na³o¿eniu masy szpachlo-

wej w formie tzw. klina na powierzchniê p³yty

gipsowo-kartonowej (ryc. 3). Dla mas szpach-

lowych typu 1–3 wykonuje siê cienki klin

o maksymalnej gruboœci do 2 mm. W przypad-

ku mas szpachlowych 4 typu wymagany jest

grubszy klin, o maksymalnej gruboœci 10 mm,

poniewa¿ masy te stosowane s¹ bez taœmy

w du¿o grubszych warstwach. Po okresie

twardnienia sprawdza siê obecnoœæ rys na po-

wierzchni klina. W przypadku mas 1–3 spraw-

dza siê, czy powsta³y spêkania w strefie 50 mm

od cienkiego koñca klina, natomiast w przypad-

ku mas typu 4 – w strefie 150 mm.
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Oznaczanie przyczepnoœci/spójnoœci

W celu oznaczenia przyczepnoœci po okresie sezonowania p³ytê z naniesion¹

mas¹ szpachlow¹ suszy siê w temperaturze 40°C do uzyskania sta³ej masy.

Przygotowan¹ w ten sposób masê szpachlow¹ poddaje siê badaniu.

Przyk³adaj¹c si³ê a¿ do zniszczenia po³¹czenia, otrzymuje siê wynik pomiaru

przyczepnoœci. W przeciwieñstwie do tego typu oznaczeñ, opisanych w innych

normach, nie wykonuje siê naciêcia dooko³a kr¹¿ków na utwardzonej masie,

lecz zrywa siê przek³adkê z „oknem” o œrednicy wewnêtrznej 65 mm (ryc. 4).

Zerwaniu podlega zatem obszar o œrednicy 65 mm (ograniczany przez

przek³adkê ), natomiast wynik oznaczenia przedstawia siê w przeliczeniu na po-

wierzchniê metalowego kr¹¿ka o œrednicy 50 mm.

Za istotny mankament nale¿y uznaæ zapisy PN-EN 13963 dotycz¹ce wymagañ

przyczepnoœci (tab. 2). W przypadku zerwania w warstwie kartonu lub w masie

p³yty gipsowo-kartonowej wartoœci przyczepnoœci s¹ determinowane jakoœci¹

samej p³yty. Wartoœci te mog¹ byæ ni¿sze od 0,25 N/mm , szczególnie przy ze-

rwaniu nastêpuj¹cego w warstwie kartonu. Uzyskane wartoœci nie stanowi¹ za-

tem odzwierciedlenia rzeczywistej przyczepnoœci/spójnoœci masy szpachlowej,

która jest wiêksza od uzyskanej w badaniach wytrzyma³oœci kartonu lub rdzenia

p³yty. Prawid³owy zapis w normie powinien zatem byæ podobny do zapisu do-

tycz¹cego przyczepnoœci tynków gipsowych do pod³o¿a, podanego w PN-EN

13279-1 [7]. Wymagania PN-EN 13963 w tym zakresie powinny uwzglêdniaæ
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alternatywnie wartoœæ liczbow¹ (0,25 N/mm w przypadku mas szpachlowych)

lub zerwanie w warstwie kartonu czy w rdzeniu p³yty gipsowo-kartonowej.

Oznaczanie wytrzyma³oœci z³¹cza metod¹ roz-

ci¹gania

Oznaczenia wytrzyma³oœci z³¹cza p³yt metod¹ roz-

ci¹gania wykonuje siê dla mas szpachlowych typu

4, przewidzianych do stosowania bez taœmy.

Po³¹czone mas¹ szpachlow¹ p³yty poddaje siê sezo-

nowaniu, po którym próbkê nale¿y poci¹æ na 5

mniejszych próbek o szerokoœci 50 mm i d³ugoœci

400 mm. Badanie polega na równomiernym roz-

ci¹ganiu z³¹cza p³yt z szybkoœci¹ 250 ± 125 N/min

(ryc. 5). Rejestruje siê si³ê, przy której pojawia siê

pierwsze pêkniêcie, ostateczn¹ si³ê niszcz¹c¹ oraz

rodzaj zniszczenia po³¹czenia.

Brak wymagañ dotycz¹cych tej w³aœciwoœci mas

szpachlowych pozwala na pewn¹ swobodê w projek-

towaniu mieszanek (tab. 2). Istotnym mankamen-

tem tych badañ s¹ równie¿ ma³o precyzyjne zapisy

normy, pozwalaj¹ce w pewnym stopniu na dowol-

noœæ wykonania z³¹czy p³yt (ryc. 6); dodatkowo

docinanie próbek przed badaniem mo¿e uszkodziæ

strukturê spoiny.
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Oznaczanie wytrzyma³oœci z³¹cza metod¹ zginania

Oznaczenia wytrzyma³oœci z³¹cza p³yt metod¹ zginania wykonuje siê w bada-

niach mas szpachlowych typu 1–3. Do badañ wykonuje siê spoinê zgodnie z in-

strukcj¹ podan¹ przez producenta i zgodnie z procedur¹ podan¹ w normie. Ba-

danie polega na równomiernym obci¹¿aniu z³¹cza p³yt si³¹ z okreœlon¹ szybko-

œci¹. Rejestruje siê si³ê, przy której pojawia siê pierwsze pêkniêcie, ostateczn¹

si³ê niszcz¹c¹ oraz rodzaj zniszczenia po³¹czenia. Podobnie jak w przypadku

pomiarów obci¹¿enia niszcz¹cego metod¹ rozci¹gania, za istotne mankamenty

nale¿y uznaæ ma³o precyzyjne zapisy co do wykonania z³¹cza p³yt oraz brak

wymagañ normowych w tym zakresie (tab. 2).
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3.2. Badania taœm papierowych
Oznaczanie stabilnoœci wymiarów

Oznaczenie stabilnoœci wymiarów wykonuje siê na paskach o d³ugoœci 250–400

mm. Wynik badania stanowi procentowa zmiana wymiarów badanej taœmy po

zanurzeniu w wodzie przez 30 min.

Oznaczanie wytrzyma³oœci na rozrywanie

Badanie polega na poddaniu sile rozci¹gaj¹cej próbek

taœmy papierowej o szerokoœci 15 mm, wyciêtych na

szerokoœæ taœmy (ryc. 8). Badanie wytrzyma³oœci ta-

œmy na rozrywanie wykonuje siê tak, aby zerwanie ta-

œmy uzyskaæ w ci¹gu 20 ± 5 sekund.

U¿ycie do wykonania spoiny dobrej jakoœci taœmy pa-

pierowej zwiêksza wytrzyma³oœæ spoiny metod¹ zgi-

nania (ryc. 9).

4. Podsumowanie

PN-EN 13963 stanowi wa¿ny element w rozwoju mas szpachlowych, stosowa-

nych do spoinowania i wykañczania p³yt gipsowo-kartonowych w systemach

suchej zabudowy wnêtrz. Jest to bowiem pierwszy w kraju dokument normaty-

wny opracowany konkretnie dla tego typu materia³u. Obowi¹zuj¹ca wczeœniej

PN-B-30042, obejmuj¹ca gipsy szpachlowe odmiany F, nie pozwala³a w pe³ni

na ocenê specyficznych w³aœciwoœci mas szpachlowych i ich kompatybilnoœci

z p³ytami gipsowo-kartonowymi. Norma krajowa nie uwzglêdnia³a ponadto

mas opartych na spoiwie innym ni¿ siarczan wapnia.

Wa¿nym elementem ujêtym w normie europejskiej jest podzia³ mas szpachlo-

wych, uwzglêdniaj¹cy zarówno ich przeznaczenie, jak i mechanizm twardnienia
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(a poœrednio rodzaj spoiwa w masie). Norma podaje wymagania i wzorcowe

metody badañ, rozró¿niaj¹c je g³ównie w zale¿noœci od zastosowania lub nie taœ-

my papierowej.

Poznanie i wdro¿enie w systemach zak³adowej kontroli produkcji metod badañ

mas szpachlowych oraz prawid³owa interpretacja wyników badañ pozwoli na

obiektywn¹ ocenê w³aœciwoœci produkowanego materia³u.

Mo¿na uznaæ, ¿e metody badañ mas szpachlowych stanowi¹ w du¿ym stopniu

odzwierciedlenie warunków praktycznych stosowania tych wyrobów. W nor-

mie sprecyzowano wymagania co do parametrów maj¹cych wymiar praktycz-

ny, jak: czas wi¹zania, odpornoœæ na powstawanie spêkañ czy przyczepnoœæ do

p³yty gipsowo-kartonowej.

Za szczególnie interesuj¹ce nale¿y jednak uznaæ oznaczenia wytrzyma³oœci

z³¹cza p³yt z mas¹ szpachlow¹. Istotnym mankamentem tych badañ s¹ ma³o

precyzyjne zapisy normy, pozwalaj¹ce w pewnym stopniu na dowolnoœæ wyko-

nania z³¹czy p³yt (co wp³ywa na wyniki badañ), oraz brak wymagañ do-

tycz¹cych tej w³aœciwoœci mas szpachlowych.

Jak ju¿ podkreœlono w artykule, norma dotyczy równie¿ taœm papierowych sto-

sowanych jako dodatkowe zbrojenie spoiny pomiêdzy p³ytami. Stabilna i odpo-

wiednio wytrzyma³a taœma zwiêksza trwa³oœæ z³¹cza i eliminuje ryzyko powsta-

wania rys skurczowych, przyczyniaj¹c siê do estetycznego i bezpiecznego

w u¿ytkowaniu wykoñczenia p³yt gipsowo-kartonowych.
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