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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ОСНОВАМИ 

ХІМІЧНИХ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС 

ГІДРАТАЦІЇ, ТВЕРДІННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ В’ЖУЧИХ РЕЧОВИН, 

А ТАКОЖ ПРОЦЕСІВ КОРОЗІЇ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ ТА БЕТОНУ. 
Наприклад: Вміння підібрати склади композиційних будівельних матеріалів з 

урахуванням процесів структуроутворення в’яжучих речовин для забезпечення необхідних 

властивостей. 

- Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та 

практичних навичок за такими дисциплінами: Хімія, Органічна та фізична хімія та 

хімія силікатів, Будівельні матеріали, В’яжучі речовини, Основи композиційних 

будівельних матеріалів. 

Програмні результати навчання: 

знати: 

- Теоретичні закономірності, що лежать в основі процесів виробництва, гідратації, 

схоплення, твердіння та формування структури штучного каменю та бетону; 



- Основні фактори, що викликають корозію цементів та основні сучасні методи 

боротьби з корозією цементів та бетонів. 

володіти:  

- навичками та методами дослідження властивостей та структури в’жучих матеріалів; 

- методами проведення науко вого експерименту; 

вміти: 

- Прогнозувати перебіг процесів схоплення мінеральних в’яжучих речовин в 

залежності від їхнього складу, будови та умов реалізації процесу; 

- Регулювати перебіг процесів схоплення та твердіння мінеральних в’яжучих речовин 

при використанні різного роду домішок; 

- Передбачити перебіг процесів схоплення та твердіння мінеральних в’яжучих 

речовин в залежності від умов реалізації процесу; 

- Передбачити можливу корозію бетону та цементного каменю залежно від умов їх 

експлуатації; 

- Пропонувати методи захисту цементів та бетонів від корозії. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лабора

торні 

самост

ійна 

Розділ 1.  Класифікація та основи структуроутворення в’яжучих речовин 

1.1 Основні властивості, класифікація, застосування 

мінеральних в’яжучих речовин 
2 2 2 4 

1.2 Дисперсність, їх пластичність та основи теорії твердіння 

мінеральних в’яжучих речовин 
2 6 2 8 

Розділ 2. Повітряні в’яжучі речовини 

2.1 Гіпс. Методи виробництва, склад, процеси твердіння 2 2 2 6 

2.2 Вапно. Методи виробництва, склад, процеси твердіння 2 2 2 6 

Розділ 3 Гідравличні в’яжучі речовини 

3.1 Портландцемент. Виробництво та хімічний склад 2  2 8 

3.2 Взаємодія мінералів цементу з водою. Твердіння цементу 2 2 2 8 

3.3 Інші види гідравлічних в’яжучих речовин 2 2 2 8 

Розділ 4. Корозія цементу та бетону 

4.1 Корозія цементів та бетонів. Методи боротьби з корозією 

бетону 
2  2 10 

 Всього 16 16 16  

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною  

дисципліни «Хімія в’яжучих речовин» складає 60 балів і може бути досягнений 

наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість балів Вид контролю 
Кількість у 

семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 16 24 

Лабораторні роботи (виконання та захист) 8 24 36 

Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 20 40 

Всього  60 100 



Розрахунково-графічна робота з курсу складається з практичних завдань та задач за  

темами 

1. Розрахунок теплових ефектів реакції гідратації та утворення речовин, що входять 

до складу в’яжучих речовин. 

2. Розрахунок можливості проходження та температури початку реакції, що ведуть 

до утворення в’яжучих речовин. 

3. Розрахунок рН розчинів неорганічних речовин, які можуть під час контакту 

впливати на характеристики в’яжучих матеріалів. 

4. Розглядання шляхів кристалізації речовин в двокомпонентній системі згідно з 

діаграмного фазового стану. 

 Розроблено 100 варіантів завдань. При розв’язанні задач обов’язковим є 

представлення висновків щодо результатів розрахунків. Методичні рекомендації щодо 

виконання розрахунково-графічної роботи [5]. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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