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 CO TO JEST GIPS i ANHYDRYT? 



W sensie stechiometrycznym wyróżnia się trzy 

podstawowe fazy siarczanu wapnia: 

 

a) gips dwuwodny - CaSO4·2H2O 

b)  gips półwodny - CaSO4·½H2O – występujący w 

dwóch odmianach α oraz β 

c) anhydryt - CaSO4  - występujący w odmianach: 

III (rozpuszczalny), II (nierozpuszczalny) i I 



GIPS DWUWODNY CaSO4·2H2O 
 

a) minerał występujący w przyrodzie - w różnych postaciach: 

• alabaster, selenit, gipsyt, gips włóknisty, piasek 

gipsowy, róża pustyni  

 

SELENIT RÓŻA PUSTYNI ALABASTER 



GIPS w Polsce 
a) gips w Polsce: głównie niecka nidziańska – w dolinie i na 

Zachód od rzeki Nidy (wydobycie ok. 1-1,5 mln ton rocznie) 

 

Kopalnia Leszcze 



GIPS DWUWODNY 
 

b)  gips z odsiarczania spalin – REA gips, FGD gips, 

desulfogips 

 

• Bełchatów 

• Jaworzno 

• Opole 

• Kozienice 

• Połaniec 

• Ostrołęka 

• Dolna Odra (Szczecin) 

• Rybnik 

• Łaziska 

 

szacunkowo ok. 1-1,5 mln ton rocznie w Polsce 



GIPS DWUWODNY CaSO4·2H2O 
 

c)  gipsy chemiczne – powstałe jako odpady z różnych 

procesów przemysłowych 

 
• gipsy powstałe przy produkcji kwasów z surowców zawierających 

związki wapniowe – fosfogipsy, cytrogipsy, borogipsy, tytanogipsy itp. 

• gipsy z neutralizacji odpadowych kwasów siarkowych z produkcji 

metali nieżelaznych 

• odpady poneutralizacyjne z hut szkła 

• gipsy z odsalania wód kopalnianych 

• gipsy z neutralizacji kwaśnych ścieków 

• gipsy z innych procesów przemysłowych 



GIPS PÓŁWODNY  CaSO4·1/2H2O 
 

spoiwo (gips budowlany) 
produkt obróbki termicznej kopaliny albo gipsu 

syntetycznego 
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Obróbka termiczna siarczanu wapnia 

gips budowlany (spoiwo gipsowe) 



Faza 
Siarczan wapnia półwodny 

α β 

Otrzymywanie 

autoklawy – dehydratacja w 

atmosferze pary wodnej o 

dużym ciśnieniu (0,6 MPa) 

dehydratacja w 

atmosferze powietrza, 

przy niewielkiej 

prężności pary wodnej 

Występuje w przyrodzie jako - bassanit 

Wodożądność, % masy 35-45% 55-70% 

Początek czasu wiązania 

(metoda Vicata), min. 
10-20 3-10 

Wytrzymałość na ściskanie 

(zaczyn normowy) 
40-60 MPa 16-25 MPa 

Gęstość (g/cm3) 2,76 2,62-2,64 

Układ krystalograficzny jednoskośny jednoskośny 



GIPS  PÓŁWODNY „ALFA” GIPS  PÓŁWODNY „BETA” 



 ANHYDRYT CaSO4 

 
a)  kopalina – głównie niecka Lwówecka i Głogowska 

 (Dolny Śląsk) 

b)   produkt wypalania -  kopaliny (gipsu naturalnego) albo 

gipsu syntetycznego 



Właściwości Anhydryt III Anhydryt II Anhydryt I 

Wzór chemiczny CaSO4 CaSO4 CaSO4 

Zakres trwałości termodynamiczny  metastabilny 42,5-1180 ºC > 1180 ºC 

Zawartość wody krystalizacyjnej 

(rzeczywista) 
< 1% 0% 0% 

Występuje w przyrodzie jako - anhydryt - 

Wodożądność, % masy  - 25-40% - 

Początek czasu wiązania (metoda 

Vicata)  
- 20-50 - 

Wytrzymałość na ściskanie (zaczyn 

normowy)  
- 20-30 MPa - 

Gęstość (g/cm3) 2,58 2,93-2,97 - 

Układ krystalograficzny rombowy rombowy regularny 



ANHYDRYT 



GIPS i ANHYDRYT STANOWIĄ SPOIWO,  

Z KTÓREGO PRODUKOWANE SĄ WYROBY GIPSOWE: 

a) płyty gipsowo-kartonowe 

b)  płyty gipsowe (Pro-Monta) 

c)  gipsy chirurgiczne (opaski gipsowe) 

d)  sztukateria gipsowa 

e)  wyroby chemii budowlanej: 

• gipsy szpachlowe 

• gładzie gipsowe 

• kleje gipsowe 

• tynki gipsowe 

• podkłady podłogowe (wylewki) 

 

GIPS DWUWODNY STOSOWANY JEST W CEMENCIE: 

a) regulator czasu wiązania cementu 



PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 
- obudowa  ścian i sufitów 

- montaż ścianek działowych 

- specjalne (np. podłogowe) 
wymiary: 1,2 x 2-3 m, grubość: 9,5 i 12,5mm 



PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 

 
Typ A – płyta g-k „zwykła” 

 Typ D – płyta g-k „o kontrolowanej gęstości” 

 typ E – płyta g-k „usztywniająca” 

 typ F – płyta g-k „ognioodporna” 

 typ H – płyta g-k „wodoodporna” 

 Typ I – płyta g-k „o zwiększonej trwałości” 

 typ P – płyta g-k „do tynkowania” 

 typ R – płyta g-k „o zwiększonej wytrzymałości” 

 lub łączone: 

 FH – płyta g-k „ognio- i wodoodporna” 



PŁYTY GIPSOWE 
- montaż ścianek działowych 

WYMIARY: 

Grubość: 6,8 lub 10 cm 

Wysokość: 50 cm 

Długość: 66,6 cm 



PRODUKTY CHEMII BUDOWLANEJ 

Spoiwo 

gipsowe 
Kleje gipsowe 

Gipsy 

szpachlowe 

Gładzie 

gipsowe 
Posadzki Tynki 

Gips 

budowlany 

Klej T 

 – do płyt g-k 

„zwykłe”  

– do 

szpachlowania 

powierzchni  i 

łączenia płyt g-k z 

taśmą  

„zwykłe” 

Podkłady 

podłogowe 

(anhydrytowe) 

Ręczne 

 – aplikacja 

ręczna 

Klej P  

– do płyt 

gipsowych i 

sztukaterii 

gipsowej 

„elastyczne”  – 

do łączenia płyt 

g-k bez taśmy 

„elastyczne”  

– do 

wygładzania 

łączy płyt g-k 

Wylewki 

cienkowarstwo-

we (gipsowe) 

Maszynowe 

– aplikacja 

maszynowa 

lub ręczna 



PRODUKTY CHEMII BUDOWLANEJ 





Klej gipsowy P 
 

• Do bloczków gipsowych 
(PRO-MONTA) 

• Do sztukaterii gipsowych      
 

 

Klej gipsowy T 
 

• Do płyt gipsowo-
kartonowych 

• Do gipsowych płyt 
zespolonych 
przeznaczonych do izolacji 
cieplnej i/lub akustycznej 

KLEJE GIPSOWE 



Elastyczne 

 

• Łączenie płyt g-k bez 
taśmy 

 

 

Zwykłe 

 

•szpachlowanie tynków  

• naprawa drobnych uszkodzeń 

ścian i sufitów 

• spoinowanie płyt g-k z taśmą 

GIPSY SZPACHLOWE 



Elastyczne 

 

• Finiszowe – na łącza płyt 
g-k 

 

 

Zwykłe 

 

•Wygładzanie tynków przed 

malowaniem i tapetowaniem 

•  „fakturowanie” ścian 

GŁADZIE GIPSOWE 



Ręczne 

 

• Aplikacja ręczna (małe 
powierzchnie) 

 

 

Maszynowe 

 

•Aplikacja maszynowa (duże 

powierzchnie – domy, bloki, biura) 

TYNKI GIPSOWE 



TYNKI GIPSOWE MASZYNOWE 



Podkłady podłogowe 

(20-80 mm) 

 

• Podłoże np. pod płytki 
 

 

Wylewki cienkowarstwowe 

(2-20 mm) 

 

•Wygładzenie podłoża – pod 

panele, wykładziny, PCV, parkiet 

POSADZKI GIPSOWE 
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REGULACJA CZASU WIĄZANIA CEMENTU 

3CaOAl2O3xH2O+ 3Ca(OH)2 + 3SO4
2- + yH2O → 3CaOAl2O33CaSO432H2O + 3OH-  
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KORZYSTNE WŁAŚCIWOŚCI GIPSU 

 

 małe zużycie energii w procesie 

produkcji spoiwa 

 „czystość ekologiczna” 

 krótki czas wiązania 

 możliwość regulacji czasu wiązania 

 dobra izolacyjność cieplna 

 dobra izolacyjność akustyczna 

 korzystny mikroklimat wnętrz 

 łatwa obróbka 

 łatwość formowania 

 gładka powierzchnia wyrobów 

 mała gęstość objętościowa 

 duża odporność na działanie ognia 

 mały skurcz 

NEGATYWNE 

WŁAŚCIWOŚCI GIPSU 

 

o duża nasiąkliwość i mała 

odporność na działanie 

wody 

o mała odporność na 

uderzenia 

o pełzanie w stanie 

zawilgocenia 
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NORMY GIPSOWE 

Płyty gipsowo-kartonowe PN-EN 520 

Płyty gipsowe PN-EN 12859 

Tynki i gładzie gipsowe PN-EN 13279-1 

Kleje gipsowe do płyt gipsowych PN-EN 12860 

Kleje gipsowe do płyt g-k PN-EN 14496 

Masy szpachlowe do płyt g-k PN-EN 13963 

Podkłady podłogowe PN-EN 13813 



Dziękuję za uwagę ! 


