
– 26 – 
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В’ЯЖУЧИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИРОВИНИ 

Тараненкова В.В., Шабанова Г.М., Чуприна К.В., Радецька О.О. 

НТУ «Харківській політехнічний інститут», м. Харків 

У наш час в Україні великими темпами розвивається будівництво 

житлових і промислових об’єктів. У зв’язку з високими цінами на основний 

компонент сучасного будівництва – цемент, що обумовлено високими 

коштами на сировину та енергоносії, ціни на нерухомість з кожним роком 

зростають все більш і більш. Тому головним завданням є заміна дорогої 

сировини на більш дешеву або використання відходів різних промислових 

виробництв, а також пошуки нових ефективних та економічних технологій, 

які забезпечують економію природних ресурсів і зниження енерговитрат. 

У країнах Європи та Китаї паралельно традиційним цементам у 

виробництві будівельних матеріалів широке застосування отримали 

магнезіальні в’яжучі. Традиційно магнезіальні в’яжучі виготовляються з 

магнезиту MgCO3 шляхом його випалу та отримання каустичної магнезиту та 

змішування його розчином MgCl2, але через дорожнечу та відсутність у 

нашій країні цієї сировини, в Україні не набуло поширення виробництво 

матеріалів на їх основі. Але магнезиту знайдена гідна альтернатива – доломіт, 

дешевий і поширений мінерал на території Україні, що представляє собою 

подвійну вуглекислу сіль магнію і кальцію CaCO3·MgCO3, з якого при 

випалюванні отримують каустичний доломіт. 

У даній роботі для отримання доломітових в’яжучих 

використовувалася сировина різних родовищ України. Для отримання 

каустичного доломіту застосовувалися доломіти оленівського родовища 

(Донецька область) та Завадівського родовища (Тернопільська область). 

В якості замішувачи використовувалися природні розчини мінералу 

бішофіту MgC12·6H2O:  

1) Новоподільського родовища (Чернігівська обл.);  

2) Затурінського родовища (супутній продукт газовидобування в 

Полтавській обл.). 

Мінералогічний склад доломітів вивчався з використанням 

рентгенографічного та диференціально-термічного методів аналізу. 

Встановлено, що основними мінералами досліджених доломітів двох 

родовищ є доломіт та кальцит, але в доломіті Завадівського родовища 

спостерігається присутність кварцу. 

На дериватограмах доломіту оленівського та Завадівського родовищ 

спостерігаються два ендотермічних ефекту: перший при температурах 820 і 

840°С відповідно, відповідає розкладенню доломіту на карбонати Са і Mg, 

причому MgCO3 одразу дисоціює на MgO та CO2; другий ендоефект при 

температурах 960 і 965°С відповідно, відбувається дисоціація CaCO3. 

Каустичний продукт отримують на першій стадії розкладання 

доломіту. 
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Оскільки на дериватограмі доломіту оленівського родовища перший 

ендоефект набуває максимального розвитку на кривій ДТА при температурі 

820°С, середина цього ендоефекту – приблизно 750°С, а починається реакція 

розкладу при 700°С. Ці температури і були взяті за основу початкових 

досліджень щодо визначенні раціональної температури напіввипалу 

доломіту.  

На дифрактограмі оленівського доломіту, випаленого при температурі 

700°С впродовж 2 годин, виявлено дифракційні максимуми, що відповідають 

MgO, CaCO3 та доломіту CaMg(CO3). ВПП склали 18,3 мас. %. Але помітно 

більше піків залишкового доломіту, тому подальше пониження температури 

не має сенсу, оскільки у продуктах випалу буде залишатися більше 

нерозкладеного доломіту. 

Беручи до уваги, що температури максимального розвитку, середини та 

початку ендотермічного ефекту першої стадії розкладання Завадівського 

доломіту практично співпадають з відповідними характеристиками 

оленівського доломіту, то в якості базової температури для його дослідження 

була обрана температура початку ендоефекту 700°С. 

Випал Завадівського доломіту двох фракцій, а саме, фракції 0,315-1 мм 

та фракції менше 0,315 мм здійснювався в муфельній печі при температурі 

700°С впродовж 2 годин. 

Як свідчать отримані результати, фракційний склад суміші суттєво 

впливає на інтенсивність розкладання доломіту. На дифрактограмі доломіту 

фракції 0,315-1 мм, випаленого при температурі 700°С, кількість та 

інтенсивність дифракційних максимумів, що відповідають МgО і СаСО3 

більша, а кількість нерозкладеного доломіту менша, що свідчить про більш 

інтенсивну швидкість розкладання доломіту у порівнянні з доломітом 

фракції менше 0,315 мм. Даний факт також узгоджується з показниками 

втрат при прожарюванні, а саме, для фракції 0,315-1 мм ВПП склали 

19 мас.%, а фракції менше 0,315 мм – 12 мас. %. 

Фізико-механічні випробування доломітових в’яжучих здійснювалися 

відповідно до методики малих зразків М.І. Стрелкова. В таблиці наведено 

результати дослідження фізико-механічних властивостей зразків. 

Таблиця 1 – Фізико-механічні властивості зразків каустичних 

доломітів, замішаних бішофітом 

Каустичний 

доломіт, випалений 

при температурі ф
р
ак

ц
ія

, 

м
м

 

В
/Ц

 Границя міцності на стиск, МПа, у віці 

1 доба 3 доби 7 діб 28 діб 

Оленівське родовище 

700°С  0,5 0,42 65 85 88 92 

750°С  0,5 0,44 35 45 52 60 

820°С  0,5 1,64 – – – 5 

Завадівське родовище 

700°С 
0,315-1 0,37 15 21 25 31 

<0,315 0,41 10 16 18 23 
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Оскільки, кращі показники мали зразки на оленівському доломіті, 

випаленому при 700°С, тому оленівський доломіт був обраний як сировина 

для отримання доломітового в’яжучого, а температура 700°С – як базова для 

проведення дослідів стосовно зниження температури першої стадії розкладу 

доломіту. 

Одним із способів пониження температури декарбонізації може бути 

використання солей лужних металів. В нашій роботі в якості таких добавок 

були обрані Na2CO3, NaCl, Na2SO4. Кількість добавки варіювалася у межах 

0,5-1,5 мас.%. Визначено, що раціональною кількістю добавки є 1 мас. %, а 

подальше підвищення її кількості не впливає суттєво на зниження 

температури напіввипалу. Дериватограмах доломіту з добавками Na2SO4 та 

NaCl спостерігається змішення першого ендоефекту вбік зниження його 

температури з 820 до 780 та 750°С відповідно. Але найефективнішою 

добавкою, що суттєво впливає на прискорення процесу декарбонізації на 

першій стадії розкладу доломіту є Na2CO3, яка знижує температуру першого 

ендоефекту на 100 до 720°С. 

З метою перевірки можливості подальшого зниження температури 

напіввипалу доломіту здійснено випал доломіту з 1 мас.% Na2CO3 при 

температурі 600°С впродовж 2 годин. ВПП склав 19,06 мас.%. ВПП при 

випалі доломіту з іншими добавками за тих самих умов склали: для доломіту 

з NaCl – 7,97 мас.%; для доломіту з Na2SO4 – 5,68 мас.%. 

Визначено, що щільність розчину істотно впливає на міцність в 

початковий період тверднення – 1-7 діб. Після 28 діб тверднення показники 

міцності зразків на Новоподільському бішофіті майже не відрізняються, тоді 

як для зразків на Затурінському бішофіті спостерігається значний стрибок 

міцності у віці 28 діб при щільності 1,20 г/см3. Раціональною, на наш погляд, 

є щільність замішувача 1,20 г/см3, оскільки збільшення щільності розчину 

більш цього значення не впливає істотно на кінцеву міцність зразків, а чим 

вище щільність замішувача, тим вірогідніше поява на виробах тріщин, які 

супроводжуються виділенням надлишку солей у вигляді нальоту кристалів 

на поверхні. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень доведено 

можливість зниження температури першої стадії декарбонізації доломіту на 

100°С за рахунок використання добавки Na2CO3. Доломітове в’яжуче 

отримане шляхом випалу при температурі 600°С впродовж 2 годин 

характеризується високими показниками міцності, які не гірше, а навіть дещо 

перевищують відповідні показники для зразків на основі каустичного 

доломіту, випаленого при 700°С без добавок. 

Отже, було одержано високоміцне магнезіальне в’яжуче на основі 

каустичного доломіту з пониженою температурою першої стадії 

декарбонізації та природних мінеральних розчинів бішофіту з використанням 

вітчизняної сировини. Застосування добавки Na2CO3 дозволяє суттєво 

знизити енерговитрати на отримання каустичного продукту, а використання 

природних розчинів бішофіту замість кристалічних хлоридів магнію 

додатково знизити собівартість в’яжучого.  


