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Streszczenie
W artykule omówiono problemy związane ze stosowaniem eterów celulozy jako substancji o duĪej zdolnoĞci do zatrzymywania wody
w zaprawie. Przedstawiono wyniki badaĔ wpáywu lepkoĞci hydroksypropylometylocelulozy na wáaĞciwoĞci technologiczne gipsowych zapraw tynkarskich oraz ich wáaĞciwoĞci ¿zyczne, a mianowicie na czas wiązania, wytrzymaáoĞü na zginanie i Ğciskanie oraz przyczepnoĞü.
Przedstawiono równieĪ wyniki oceny wpáywu lepkoĞci metylocelulozy na mikrostrukturĊ stwardniaáych zapraw gipsowych na podstawie
obserwacji mikroskopowych.
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INFLUENCE OF METHYLCELLULOSE VISCOSITY ON PROPERTIES OF GYPSUM MORTARS
In the paper, problems connected with using cellulose ethers as a substance with ability to retain water in mortar were discussed. The
results concerning inÀuence of methylcellulose viscosity on technological properties of gypsum plaster mortars and their physical properties
as setting time, bending and compressive strength and adhesion are presented. On the base of microscopic observations, a methylcellulose viscosity impact on the microstructure of hardened gypsum mortars was discussed.
Keywords: Methylcellulose, Gypsum mortar, Gypsum mortar microstructure

1. Wprowadzenie
Czynnikami wpáywającymi na wáaĞciwoĞci i jakoĞü zapraw
budowlanych oprócz surowców podstawowych takich jak cement, gips czy kruszywa są dodatki mody¿kujące. Stosowane powszechnie w róĪnego rodzaju wyrobach budowlanych
w celu poprawy ich wáaĞciwoĞci technologicznych oraz zapewnienia moĪliwoĞci zastosowania w róĪnych warunkach.
Powszechnymi dodatkami są upáynniacze, uszczelniacze,
Ğrodki napowietrzające, hydrofobizujące lub przeciwspieniające. Wpáyw róĪnych domieszek, np. proszków redyspergowalnych czy innych związków organicznych záoĪonych z polimerów na wáaĞciwoĞci uzyskiwanych zapraw cementowych
byá przedmiotem wielu badaĔ [1-8].
Metyloceluloza jest bardzo waĪnym skáadnikiem zapraw,
chociaĪ jej zawartoĞü jest niewielka i na ogóá nie przekracza
dziesiątych czĊĞci procenta masy suchego materiaáu. Stosowanie tej domieszki pozwala na uzyskanie odpowiednich
wáaĞciwoĞci uĪytkowych zapraw budowlanych. DziĊki metylocelulozie zaprawy te są proste w przygotowaniu, wygodne
w uĪyciu i áatwe w obróbce, a ponadto umoĪliwia ona uzyskanie odpowiednich wáaĞciwoĞci normowych. Bardzo waĪną cechą zapraw związaną z dodatkiem metylocelulozy jest
zdolnoĞü do zwiĊkszenia retencji wody w zaprawie, co zapewnia odpowiednie warunki wiązania i twardnienia spoiwa.

CzĊĞü wody jest wiązana w pierwszej fazie hydratacji
spoiwa. RównoczeĞnie pozostaáa czĊĞü wody tworzy z metylocelulozą roztwór koloidalny o duĪej lepkoĞci. Powstawanie Īelu metylocelulozy nastĊpuje w wyniku związania cząsteczek wody przez grupy funkcyjne eterów celulozy prowadzące do ich aglomeracji. ĩel ten moĪe nastĊpnie oddawaü
czĊĞü wody w miarĊ dalszej hydratacji spoiwa [6]. Dodatek
metylocelulozy do zaprawy powoduje wzrost lepkoĞci zaprawy, co wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią zwiĊkszenia wspóáczynnika wodno-spoiwowego [7]. Odpowiednio dobrany dodatek
metylocelulozy pozwala równieĪ na uzyskanie zaprawy o korzystnych wáaĞciwoĞciach reologicznych i zapewnia dáuĪsze
zachowanie optymalnych wáaĞciwoĞci technologicznych.
Celem prezentowanej pracy są badania nad wpáywem
lepkoĞci hydroksypropylometylocelulozy na wáaĞciwoĞci gipsowych zapraw tynkarskich obejmujące czas wiązania, wytrzymaáoĞü na zginanie i Ğciskanie, przyczepnoĞü, a takĪe
mikrostrukturĊ zapraw po związaniu.

2. WáaĞciwoĞci metylocelulozy
Metyloceluloza to zwyczajowa nazwa eterów celulozy.
Jedną z waĪnych cech eterów celulozy jest lepkoĞü. Oznacza siĊ ją w 2-procentowych roztworach wodnych w temperaturze pokojowej. Do pomiarów lepkoĞci metylocelulo-
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zy stosowane są najczĊĞciej wiskozymetry Höpplera i Brook¿elda [8]. DostĊpne na rynku metylocelulozy charakteryzuje lepkoĞü w bardzo szerokich granicach od 200 do
150 000 mPaÂs. W zaprawach gipsowych stosuje siĊ najczĊĞciej dwa rodzaje metylocelulozy: HEMC i HPMC, o lepkoĞci w zakresie od 20 000 do 70 000 mPaÂs.
Metyloceluloza zawiera najczĊĞciej dodatki eterów skrobiowych, poliestrów lub akrylanów. Te dodatki poprawiają
dziaáanie metylocelulozy w wyniku efektu synergicznego,
bĊdącego gáównie skutkiem oddziaáywaĔ elektrostatycznych pomiĊdzy ich róĪnymi grupami funkcyjnymi lub dziĊki
powstawaniu wiązaĔ dipolowych lub wodorowych. Stosowanie dodatków mody¿kujących musi opieraü siĊ na znajomoĞci ich wpáywu na wáaĞciwoĞci zapraw, gdyĪ niektóre z nich
mogą powodowaü utratĊ korzystnych cech zaprawy, a nawet zbrylanie siĊ jej skáadników [8].

3. Materiaáy stosowane w badaniach
Badania wpáywu lepkoĞci metylocelulozy na wáasnoĞci
¿zyczne oraz mikrostrukturĊ gipsowych zapraw tynkarskich
przeprowadzono dla zaprawy záoĪonej z powszechnie stosowanych surowców:
– gipsu budowlanego,
– mączki wapiennej,
– perlitu ekspandowanego,
– wapna hydratyzowanego.
Tabela 1. Skáad gipsowej zaprawy tynkarskiej.
Table 1. Composition of gypsum plaster.
Skáadnik

Udziaá [% mas.]

Spoiwo gipsowe

70,8

Mączka wĊglanowa drobna

10,8

Mączka wĊglanowa gruba

11,5

Perlit ekspandowany

3,0

Wapno hydratyzowane

3,4

OpóĨniacz

0,1

Metyloceluloza

0,4

RównoczeĞnie stosowano nastĊpujące domieszki:
opóĨniacz wiązania,
proszek redyspergowalny záoĪony z etylenu i octanu winylu,
– trzy rodzaje hydroksypropylmetylocelulozy o róĪnej lepkoĞci.
Wymienione materiaáy posáuĪyáy do przygotowania lekkiej zaprawy tynkarskiej speániającej wymagania normy
PN EN 13279-1:2009 „Spoiwa i zaprawy gipsowe. De¿nicje
i wymagania”. Skáad tej zaprawy podano w Tabeli 1.
W celu okreĞlenia wpáywu lepkoĞci metylocelulozy na wáaĞciwoĞci ¿zyczne i mikrostrukturĊ zapraw gipsowych przygotowano cztery zaprawy tynkarskie o skáadzie podanym
w Tabeli 1, z dodatkiem hydroksymetylocelulozy o róĪnej
lepkoĞci: w tynku T1 – 11 000-18 000 mPa·s, w tynku T2 –
35 000-45 000 mPa·s, w tynku T3 – 65 000–75 000 mPa·s.
RównoczeĞnie sporządzono tynk bez metylocelulozy, który oznaczono - T0.
–
–

4. Metody badaĔ
Badania wáaĞciwoĞci zapraw tynkarskich przeprowadzono zgodnie z PN-EN 13279-2:2006 „Spoiwa i zaprawy gipsowe. Metody badaĔ” oraz PN-86/B-04360 „Spoiwa gipsowe. Metody badaĔ”. Oznaczenia te obejmowaáy:
– konsystencjĊ normową jako stosunku w/c, przy którym rozpáyw mierzony na stoliku rozpáywowym wynosi
165±5 mm,
– czas wiązania za pomocą Aparatu Vicata z igáą stoĪkową o masie 300±2 g,
– przyczepnoĞü do podáoĪa z cegáy ceramicznej, okreĞlanej dla krąĪków o Ğrednicy 5 cm wyciĊtych w wykonanej
wyprawie tynkarskiej po czasie twardnienia 7 dni i wysuszeniu do staáej masy,
– zdolnoĞü do oddawania wody z zaczynu.
Badania lepkoĞci zapraw wykonywano lepkoĞciomierzem
typu Brook¿eld HB DV II+ z cyfrowym miernikiem, zgodnie metodyką normy PN-ISO 2555:2011 „Tworzywa sztuczne - Polimery w stanie ciekáym, w postaci emulsji lub dyspersji - Oznaczanie lepkoĞci pozornej metodą Brook¿elda”.

Tabela 2. Wyniki badaĔ gipsowych zapraw tynkarskich.
Table 2. Test results of gypsum plasters.
Wyniki badania
T0

T1

T2

T3

bez
dodatku

Metyloceluloza o lepkoĞci
11000-18000 mPa·s

Metyloceluloza o lepkoĞci
35000-45000 mPa·s

Metyloceluloza o lepkoĞci
65000–75000 mPa·s

Stosunek
woda /gips

0,35

0,42

0,42

0,48

Rozpáyw [mm]

162

161

163

161

Czas wiązania
[min]

100

115

115

115

PN-EN 132792:2006 p.4.4.2

PrzyczepnoĞü do
podáoĪa – cegáy
ceramicznej [MPa]

0,32

0,53

0,56

0,65

PN-EN 132792:2006 p.4.6

ZdolnoĞü do
oddawania wody
z zaczynu [g]

0,256

0,139

0,133

0,119

PN-86/B-04360

LepkoĞü zaprawy
[mPa·s]

~19 000

~19 000

~19 000

~19 000

PN-ISO
2555:1999

WáaĞciwoĞü
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Metoda
badawcza

PN-EN 132792:2006 p.4.3.3

WPàYW LEPKOĝCI METYLOCELULOZY NA WàAĝCIWOĝCI ZAPRAW GIPSOWYCH

Do obserwacji mikrostruktury stwardniaáych zapraw gipsowych z dodatkiem metylocelulozy zastosowano skaningowy mikroskop elektronowy (JOEL 5400) wyposaĪony w mikroanalizator rentgenowski.

5. Badania wpáywu lepkoĞci metylocelulozy
na wáaĞciwoĞci ¿zyczne gipsowych
zapraw tynkarskich
Wyniki przeprowadzonych badaĔ wáaĞciwoĞci zapraw
z dodatkiem metylocelulozy o róĪnej lepkoĞci przedstawiono w Tabeli 2.
Na podstawie uzyskanych wyników (Tabela 2) moĪna
stwierdziü, Īe zaprawy z dodatkiem metylocelulozy wykazują dobrą przyczepnoĞü do podáoĪa oraz zwiĊkszoną zdolnoĞü do zatrzymywania wody, jednakĪe mają wiĊksze zapotrzebowane na wodĊ zarobową dla uzyskania tej samej
konsystencji.

Rys. 3. Mikrostruktura stwardniaáej zaprawy gipsowej z dodatkiem
metylocelulozy o lepkoĞci 15 000 mPa·s T1.
Fig. 3. Microstructure of hardened gypsum mortar with methylcellulose of viscosity of 15 000 mPa·s T1.

6. Wpáyw metylocelulozy na mikrostrukturĊ
stwardniaáych zapraw gipsowych
MikrostrukturĊ zapraw gipsowych wraz z wynikami mikroanalizy rentgenowskiej pokazano na Rys. 1-8.

Rys. 4. Analiza w mikroobszarze 1 próbki z Rys. 3.
Fig. 4. Analysis in microregion 1 of the sample from Fig. 3.

Rys. 1. Mikrostruktura stwardniaáej zaprawy gipsowej bez dodatku metylocelulozy T0.
Fig. 1. Microstructure of hardened gypsum mortar without methylcellulose addition.

Rys. 2. Analiza mikroobszaru 1 próbki z Rys. 1.
Fig. 2. Analysis in microregion 1 of the sample from Fig. 1.

Na obrazie stwardniaáej zaprawy gipsowej bez dodatku
metylocelulozy (Rys. 1) widaü dobrze wyksztaácone krysztaáy gipsu, co przedstawiają wyniki wykonanej analizy EDS
w punkcie 1 (Rys. 2).
Na Rys. 3 widoczna jest mikrostruktura zaprawy, która
skáada siĊ z dobrze wyksztaáconych krysztaáów gipsu (punkt
3). WystĊpują równieĪ krysztaáy wĊglanu wapnia (punkt 2)
oraz pojedyncze wáókno metylocelulozy, w którego skáadzie
chemicznym dominuje wĊgiel (analiza EDS przedstawiona
na Rys. 4 w punkcie 1). Prawdopodobnie jest to produkt oddziaáywania metylocelulozy z wodą zarobową. Natomiast nie
wystĊpują báony metylocelulozy.
Na obrazie mikrostruktury zaprawy z dodatkiem metylocelulozy o lepkoĞci 40 000 mPa·s (Rys. 5) widoczne są
dobrze wyksztaácone krysztaáy gipsu, tzw. jaskóácze ogony,
oraz báony rozciągające siĊ w porach zaprawy utworzone
z metylocelulozy. Wyniki analizy EDS wykonanej w punkcie
1 (Rys. 6) charakteryzuje duĪa zawartoĞü wĊgla – skáadnika metylocelulozy.
Mikrostruktura stwardniaáej zaprawy gipsowej z metylocelulozą o lepkoĞci 70 000 mPa·s przedstawiona jest na Rys.
7. Widoczne są charakterystyczne krysztaáy gipsu oraz báony metylocelulozy. Wyniki analizy EDS wykonanej w punkcie 1 (Rys. 8) podobnie jak poprzednio pokazują zwiĊkszoną zawartoĞü wĊgla wraz z podwyĪszoną intensywnoĞcią táa.
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Rys. 5. Mikrostruktura stwardniaáej zaprawy gipsowej z dodatkiem
metylocelulozy o lepkoĞci 40 000 mPaÂs T2.
Fig. 5. Microstructure of hardened gypsum mortar with methylcellulose of viscosity of 40 000 mPa·s T2.

Rys. 6. Analiza w mikroobszarze 1 próbki z Rys. 5.
Fig. 6. Analysis in microregion 1 of the sample from Fig. 5.

7. Podsumowanie
Na podstawie analizy uzyskanych wyników moĪna wysunąü nastĊpujące wnioski:
– zaprawa gipsowa bez dodatku metylocelulozy speánia
wymagania normy PN-EN 13279-1:2009, jednakĪe wáaĞciwoĞci nienormowe takie jak nakáadanie i obróbka nie
zapewniają odpowiedniej jakoĞci zaprawy,
– w przypadku dodatku metylocelulozy o lepkoĞci
70 000 mPa·s zaprawy gipsowe osiągają najlepsze wáaĞciwoĞci ¿zyczne pomimo wiĊkszego stosunku wodno–gipsowego (przyczepnoĞü, retencja wody),
– lepkoĞü metylocelulozy nie ma wpáywu na lepkoĞü uzyskanych zapraw przy odpowiednio dobranym stosunku
wodno-gipsowym,
– badania mikrostruktury stwardniaáej zaprawy wskazują
na duĪy wpáyw metylocelulozy. W przypadku metylocelulozy o wyĪszej lepkoĞci – 40 000 i 70 000 mPa·s w porach zaprawy widoczne są báony powstaáe w wyniku reakcji wody zarobowej z metylocelulozą oraz dobrze wyksztaácone formy krystaliczne gipsu.

Rys. 7. Mikrostruktura stwardniaáej zaprawy gipsowej z dodatkiem
metylocelulozy o lepkoĞci 70 000 mPa·s T3.
Fig. 7. Microstructure of hardened gypsum mortar with methylcellulose of viscosity of 70 000 mPa·s T3.

Rys. 8. Analiza w mikroobszarze 1 próbki z Rys. 7.
Fig. 8. Analysis in microregion 1 of the sample from Fig. 7.
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