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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu I –  

CaSO4, który znajduje zastosowanie przy produkcji cementów specjalnych oraz w przemyśle gipso-

wym do wytwarzania specjalnych produktów i spoiw. 

Z polskiego opisu patentowego nr 163 139 znany jest sposób wytwarzania anhydrytu z fosfo-

gipsu, który charakteryzuje się tym, że dwuhydrat zawarty w fosfogipsie poddawany jest procesowi 

dwukrotnego przekrystalizowania i oczyszczania, w pierwszej fazie, w roztworze kwasu siarkowego  

o stężeniu od 18 do 80% wagowych w temperaturze od 50 do 120°C na łatworozpuszczalny anhydryt, 

w drugiej fazie, przekrystalizowaniu w środowisku alkalicznym przy pH powyżej 7,5 w parze nasyconej 

przy ciśnieniu od 0,6 do 1,2 MPa w temperaturze 160–220°C, na nierozpuszczalny anhydryt. 

Z polskiego zgłoszenia P-301655 znany jest sposób wytwarzania anhydrytu z dwuhydratu za-

wartego w fosfogipsie, poddanego przekrystalizowaniu i oczyszczeniu w roztworze kwasu siarkowego 

o stężeniu od 18 do 80% wagowych, w temperaturze od 50 do 120°C i przemytego wodą do pH 6–7, 

który polega tym, że uzyskany wilgotny materiał, zawierający do 35% wody H2O fiz., poddawany jest 

reakcji hydratacji i utwardzania w obecności siarczanu potasowego, tworzącego z anhydrytem synte-

tycznym korzystne dla wytrzymałości, wodoodporności i mrozoodporności układy heterogeniczne 

K2SO4 – CaSO4 – H2O o specyficznej budowie krystalograficznej. 

Znany ze zgłoszenia międzynarodowego WO2005000766 sposób wytwarzania stabilizowanego 

anhydrytu III z gipsu, w taki sposób, aby otrzymać hydrauliczny materiał wiążący. W sposobie wg wy-

nalazku następują kolejno po sobie etapy: 

a) ogrzewanie zmielonego materiału wyjściowego – gipsu – do temperatury 220 do 320°C.  

W tym etapie uzyskuje się rozpuszczalny anhydryt III 

b) tak powstały materiał poddaje się procesowi termicznego hartowania, obniżając temperaturę 

o co najmniej 150°C do uzyskania temperatury niższej od 100°C, korzystnie niższej niż 80°C, w czasie 

krótszym niż 2 minuty, najkorzystniej krótszym niż 20 sekund w celu uzyskania stabilizowanego anhy-

drytu III. 

Wynalazek charakteryzuje się tym, że sproszkowany materiał wyjściowy jest podstawą do pro-

dukcji hydraulicznego materiału wiążącego o uziarnieniu mniejszym niż 200 m, a korzystnie nie 

mniejszym niż 150 m i zawiera głównie półwodny siarczan wapnia. 

Dotychczasowe próby otrzymania wysokotemperaturowego anhydrytu I –  CaSO4 łatwo uwad-

niającego się nie dały pozytywnego wyniku. 

Badania nad uzyskaniem  CaSO4 polegały na wypaleniu gipsu dwuwodnego w temperaturze 

1220°C, a następnie szybkim schłodzeniu spieku. Powstający w tej temperaturze CaSO4 rozkładał się 

częściowo na CaO i SO3. Powstający z rozkładu CaSO4 tlenek wapniowy nie stabilizował anhydrytu I  

i w związku z tym anhydryt nie miał zdolności do łatwego uwadniania się w procesie hydratacji do 

gipsu dwuwodnego. 

Celem wynalazku jest otrzymanie wysokotemperaturowego anhydrytu I –  CaSO4 łatwo uwad-

niającego się w procesie hydratacji. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że miesza się gips naturalny (CaSO4·2H2O) lub od-

padowy reagips (CaSO4·2H2O) powstały w procesie odsiarczania spalin w ilości 64–90% wagowych, 

ze zmielonym surowcem wapiennym, zawierającym węglan wapnia, korzystnie kamieniem wapiennym 

w ilości 10 36%, wagowych, po czym mieszaninę tą wypala się w temperaturze 1150–1180°C przez 

30–90 minut. Następnie otrzymany spiek chłodzi się nie wolniej niż 20°C na minutę i miele do pozo-

stałości na sicie 4900 oczek/cm
2
 wynoszącej około 10% wagowych. Tak prowadzony proces pozwala 

uzyskać stosunek anhydrytu CaSO4 do CaO w spieku wynoszący w procentach wagowych 92:8 do 

72: 28. 

Sposobem według wynalazku otrzymuje się wysokotemperaturowy anhydryt I – CaSO4 stabili-

zowany tlenkiem wapnia. Tlenek wapnia powstający in statu nascendi pochodzącym z rozkładu wę-

glanu wapniowego jest aktywny. Wbudowuje się w komórkę anhydrytu, powodując zdefektowanie 

struktury anhydrytu, a tym samym jego łatwe uwadnianie się w procesie hydratacji do gipsu dwuwod-

nego. 

Powstały wysokotemperaturowy anhydryt I dzięki temu szybko uwadnia się w procesie hydrata-

cji do gipsu dwuwodnego. 
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P r z y k ł a d  1: 

W celu otrzymania wysokotemperaturowego anhydrytu I –  CaSO4 zmieszano odpadowy re-

agips zawierający 96% CaSO4·2H2O w ilości 64% wagowych oraz zmielony kamień wapienny zawie-

rający 55% CaO w ilości 36% wagowych, a następnie wypalono w temperaturze 1170°C w czasie 1h  

i po szybkim schłodzeniu, nie wolniej niż 20°C na minutę, uzyskany spiek zmielono do pozostałości 

10% wagowych na sicie 4900 oczek/cm
2
. Stosunek CaSO4 do CaO w spieku wynosi w procentach 

wagowych 72:28. 

P r z y k ł a d  2: 

W celu otrzymania wysokotemperaturowego anhydrytu I –  CaSO4 zmieszano odpadowy re-

agips zawierający 96% CaSO4·2H2O w ilości 77% wagowych oraz zmielony kamień wapienny zawie-

rający 55% CaO w ilości 23% wagowych, a następnie wypalono w temperaturze 1170°C w czasie 1h  

i po szybkim schłodzeniu, nie wolniej niż 20°C na minutę, uzyskany spiek zmielono do pozostałości 

10% wagowych na sicie 4900 oczek/cm
2
. Stosunek CaSO4 do CaO w spieku wynosi w procentach 

wagowych 83:17. 

P r z y k ł a d  3: 

W celu otrzymania wysokotemperaturowego anhydrytu I –  CaSO4 zmieszano odpadowy re-

agips zawierający 96% CaSO4·2H2O w ilości 90% wagowych oraz zmielony kamień wapienny zawie-

rający 55% CaO w ilości 10% wagowych, a następnie wypalono w temperaturze 1170°C w czasie 1h  

i po szybkim schłodzeniu, nie wolniej niż 20°C na minutę, uzyskany spiek zmielono do pozostałości 

10% wagowych na sicie 4900 oczek/cm
2
. Stosunek CaSO4 do CaO w spieku wynosi w procentach 

wagowych 92:8. 

Przeprowadzone badania dyfraktometryczne otrzymanych spieków wykazały, że zawierają one 

anhydryt i tlenek wapnia CaSO4 i CaO. Badania dyfraktometryczne tych spieków po procesie hydrata-

cji wykazały, że anhydryt I –  CaSO4 łatwo się uwadnia do gipsu dwuwodnego CaSO4·2H2O, a tlenek 

wapnia do wodorotlenku wapnia Ca(OH)2. 

Przykładowy dyfraktogram spieku, zawierającego 72% wagowych CaSO4 i 28% wagowych CaO 

przedstawia fig. 1, a dyfraktogram tego spieku po procesie hydratacji przedstawia fig. 2. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Sposób otrzymywania wysokotemperaturowego anhydrytu I –  CaSO4, znamienny tym, że 

miesza się gips naturalny (CaSO4·2H2O) lub odpadowy reagips (CaSO4·2H2O) powstały w procesie 

odsiarczania spalin w ilości 64–90% wagowych ze zmielonym surowcem wapiennym, zawierającym 

węglan wapnia, korzystnie kamieniem wapiennym w ilości 10 36%, wagowych, po czym mieszaninę tą 

wypala się w temperaturze 1150–1180°C przez 30–90 minut, a następnie otrzymany spiek chłodzi się 

nie wolniej niż 20°C na minutę i miele do pozostałości na sicie 4900 oczek/cm
2
 wynoszącej około 10% 

wagowych. 
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Rysunki 
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