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Abstract
The article presents the results of tests of selected properties of plastering mortars that are based on natural gypsum
binder, as well as on synthetic gypsum binder from the flue gas desulphurization process. The mortars were analyzed with
regards to their durability. For the purpose of the publication, the recipe (quantitative) compositions of the plastering
mortars, which differed in terms of the type of used setting retarder (PlastRetard PE and tartaric acid A200), were
designed. The mortar recipes were determined experimentally, assuming that the beginning of the setting time was 120
min (the average beginning of the setting time for currently available building mortars), and that the content of the binder
was 70%. The assumed research program included tests of flexural and compressive strength, surface hardness, and the
adhesion to the substrate. The results of the research confirmed the possibility of modifying the recipe compositions of
gypsum plastering mortars.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości zapraw tynkarskich na spoiwie gipsowym budowlanym
i syntetycznym pochodzącym z procesu odsiarczania spalin, w aspekcie ich trwałości. Na potrzeby publikacji
zaprojektowano składy recepturowe zapraw tynkarskich różniących się rodzajem użytego opóźniacza wiązania
(PlastRetard PE i kwas winowy A200). Receptury zapraw zaprojektowano metodą doświadczalną przy założeniu
początku czasu wiązania wynoszącym 120 min (średni początek czasu wiązania dla dostępnych zapraw budowlanych)
i zawartości spoiwa na poziomie 70%. Założony program badawczy obejmował wykonanie badań wytrzymałości na
zginanie i ściskanie, twardości powierzchniowej oraz przyczepności do podłoża. Otrzymane w toku badań wyniki
potwierdziły możliwość modyfikowania składu gipsowych zapraw tynkarskich spoiwem syntetycznym pochodzącym
z procesu odsiarczania spalin.
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