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Однією з переваг магнезіальних в'яжучих речовин, що одержують на основі 

каустичного магнезиту або доломіту і замішують розчинами хлоридів або сульфатів 

магнію, а є значно менші енергетичні витрати на їх виробництво порівняно з 

виробництвом вапна та портландцементу. Основною причиною, яка стримує їх широке 

використання, є неводостійкість магнезіальних в’яжучих.  

Відомо, що процес гідролізу поліфосфатів пришвидшується при каталітичній дії 

іонів деяких металів. Кінцеві продукти гідролізу поліфосфатів при цьому не 

відрізняються від продуктів гідролізу у воді. Це стало підґрунтям для припущення, що 

в процесі регідратації і гідролізу конденсованих фосфатів продукти їх гідролізу будуть 

взаємодіяти з каустичним доломітом з утворенням водонерозчинних сполук. Як  

фосфатвмісна добавка нами використовувався термооброблений суперфосфат – 

концентроване фосфатне добриво. Також водостійкість магнезіального в’яжучого 

можна підвищити введенням в нього активного кремнезему, як таку добавку нами було 

застосовано електротермофосфорний шлак, який містить 41 мас. % SiO2. 

Виявлено, що добавка суперфосфату або електротермофосфорного шлаку 

повністю усуває неводостійкість магнезіального в’яжучого. У порівнянні з еталонними 

зразками, які руйнуються при зберіганні у воді, зразки, що містили добавку, 

характеризувалися наступними властивостями: з суперфосфатом - коефіцієнт 

розм’якшення в залежності від вмісту добавки дорівнює 0,7 – 0,94; коефіцієнт 

водостійкості  - 0,9 – 1,5; з електротермофосфорним шлаком - коефіцієнт розм’якшення 

сягає 0,74 – 0,8, а коефіцієнт водостійкості - 1 – 1,2.  

Внаслідок дослідження фазового складу водостійкого магнезіального в’яжучого, 

яке містило оптимальну кількість добавки, встановлено, що введення суперфосфату та 

шлаку сприяє утворенню у в’яжучому, що твердне, малорозчинних гелевидних 

комплексних сполук, присутність яких забезпечує високу міцність та водостійкість 

в’яжучого на основі каустичного доломіту. Гель новоутворень заповнює пори між 

кристалами оксихлоридів магнію. З часом гель старіє, кристалізується і утворює щільну 

стійку структуру, таким чином стабілізуючи фазовий склад, і як наслідок властивості 

в’яжучого за умов водного тверднення.  
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