
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.150-ПП.152 
2. Назва: В’яжучі речовини; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 (денна форма навчання); 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5,6 семестри (денна форма навчання); 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дворкін Леонід 
Йосипович, д.т.н., професор кафедри ТБВіМ; 
9. Результати навчання: Студент повинен знати: 

- характеристики і властивості різних в’яжучих речовин, від яких залежить найбільш 
ефективне використання їх у різних конструкціях; 
- вирішення питань застосування нових видів цементів, добавок  різного 
призначення, а також нових технологій різних матеріалів на основі в’яжучих 
речовин; 

    - сучасні методи дослідження в’яжучих речовин; 
виконання технологічних розрахунків і розробці схем вироб   ництва в’яжучих 
речовин, що спрямовані на отримання в’яжучих та оптимізацію технологічних 
процесів; 
- сучасні уявлення про процеси тверднення та структуроутворен ня мінеральних 
в'яжучих матеріалів; 
- основні закономірні, що визначають будівельно-технічні властивості мінеральних 
в'яжучих матеріалів; 
- основні напрямки науково-технічного прогресу в технології мі неральних в'яжучих 
матеріалів; 
- принципи стандартизації і вимоги державних стандартів в'яжу-   чих матеріалів; 

          вміти: 
    - надати навички стандартних випробувань в'яжучих матеріалів. 

 
10. Форми організації занять: Лекції, навчальні заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, лабораторні,контрольні заходи,курсовий проект; 

11.• Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Хімія", 
"Будівельне матеріалознавство". 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): "Бетони і будівельні розчини"," Процеси і апарати у виробництві 
будівельних конструкцій, виробів і матеріалів ","Легкі і спеціальні бетони"; 

12. Зміст курсу: 

• В'яжучі речовини. Мінеральні в'яжучі речовини. Вступ. Історія розвитку в'яжучих. 
Стан галузі. Вклад вітчизняних вчених. Класифікація і номенклатура в'яжучих 
речовин. Вихідні матеріали для їх виробництва, Добавки до в'яжучі. Класифікація 
та призначення. 

• Повітряні в'яжучі, Гіпсові в'яжучі. 
• Низьковипалювальні гіпсові в'яжучі. Високовипалювальні гіпсові в'яжучі.  
• Магнезіальні в'яжучі. 
• Повітряне будівельне вапно. Гашення вапна. Гідратне вапно. Тісто. Мелене 

негашене вапно.  
• Розчинне скла та в'яжучі на його основі. Твердіння, властивості, застосування, 

Кислототривкий кварцовий цемент.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Гідравлічне вапно. Вапняновміщуючі в'яжучі.  
• Портландцемент. Склад. Класифікація. Стан галузі. Хімічний і мінералогічний 

склад. Характеристика клінкеру. Класифікація клінкерів і номенклатура 
портландцементів.Технологія портландцементу. 

• Сухий спосіб виробництва ПЦ. Комбінований спосіб виробництва ПЦ. 
• Портландцемент. Контроль виробництва цементу. Охорона праці на цементних 

заводах. Економіка, шляхи підвищення ефективності виробництва і якості 
продукції. Твердіння портландцементу. Механізм твердіння цементного каменю.  

• Структура і властивості цементного каменю. Структурна в'язкість і пластична 
міцність тіста. Седиментаційні явища у тісті. Виділення тепла при взаємодії 
цементу з водою.  

• Активність і міцність портландцементів і їх залежність від різних факторів. Усадка 
і набухання цементного каменю при зміні його вологості. 

• Корозійна стійкість. Хімічна корозія цементного каменю. Фізична корозія 
цементного каменю. Жаростійкість і вогнетривкість цементного каменю. 

• Різновиди портландцементу. 
• Сульфатостійкі ПЦ. 
• Активні мінеральні добавки: природні і штучні. Пуцоланові цементи, технологія і 

їх властивості. 
• Шлаки і їх властивості. Шлакопортландцементи. 
• Глиноземистий цемент. Технологія виробництва і властивості. Алюмінатні і 

сульфоалюмінатні цементи. 
• Розширні цементи. Напружуючі цементи. Технологія, властивості, застосування. 

Змішані цементи Гіпсоцементнопуцоланове в’яжуче( ГЦПВ) і 
гіпсоцементношлакове в’яжуче (ГЦШВ). 

• Перспективи розвитку промисловості в'яжучих. Шляхи розвитку виробництва і 
дослдження в'яжучих матеріалів. 

 
 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Рунова Р.Ф. В’яжучі речовини / Р.Ф. Рунова, Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін, Ю.Л. 
Носовський. – Київ, «Основа», 2012. – 448 с. 

2. Дворкін Л.Й. Мінеральні в’яжучі матеріали / Л.Й. Дворкін, О.Л. Дворкін // 
Підручник. – Рівне, РДТУ, 2000. 

3. Дворкін Л.Й. Ефективні гіпсові матеріали / Л.Й. Дворкін, О.М. Гавриш, О.В. 
Безусяк та ін. // Монографія. – К. : «СПД Павленко», 2013. – 240 с. 

4. Пащенко В’яжучі матеріали /А.А.Пащенко,В.П. Сербін, О.О. Старчевська.- 
К.:Вища школа,1995. 

5. Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство / Л.Й. Дворкін, С.Д. Лаповська. 
Підручник. – Рівне: НУВГП, 2016. – 448 с. 
 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 22 год. практичні заняття,24 год. лабораторні, 102 год. самостійної роботи. 
Разом –180 год. 
Методи: лекції, практичні заняття,лабораторні, курсовий проект, використання 
мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (письмовий) в кінці 9 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
 
 
 

Завідувач кафедри                                                  Дворкін Л.Й., д.т.н., професор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП.150-ПП.152 
2. Title: Astringent substances; 
3. Type: obligatory; 
4. Higher education level: I (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 (full-time education); 
6. Semester, when discipline is studied: 5.6 semesters (full-time study form); 
7. Number of established ECTS credits: 6; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Dvorkin Leonid 

Yosypovych, Ph.D., professor of the Department of TBViM; 
9. Results of studies: The student should know: 
- characteristics and properties of various binders, on which the most effective use of 

them in various designs depends; 
- solving the problems of applying new types of cements, additives of different purposes, 

as well as new technologies of various materials based on astringent substances; 
    - modern methods of research of astringent substances; 
performance of technological calculations and development of production schemes of 

astringent substances, which are aimed at obtaining astringent and optimization of technological 
processes; 

- modern understanding of the processes of curing and structuring of mineral binders; 
- basic regularities defining the construction and technical properties of mineral binders; 
- main directions of scientific and technological progress in the technology of mineral 

abrasive materials; 
- principles of standardization and requirements of state standards of binding materials; 
be able: 
 - to provide the skills of standard testing of abrasive materials. 
10. Forms of organizing classes: Lectures, training sessions, independent work, 

practical training, laboratory, control measures, course project; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Chemistry", 

"Building Material Science". 
• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

"Concrete and building solutions", "Processes and aparates in the production of building 
structures, products and materials", "Lightweight and special concretes"; 

12. Course contents: 
• Binding materials. Mineral binders. Introduction. History of Binding. Industry state. 

Contribution of domestic scientists. Classification and nomenclature of astringent substances. 
Original materials for their production, Additives to astringents. Classification and purpose. 

• Air binders, Gypsum binders. 
• Low-grip plaster binders. High-heater plaster binders. 
• Magnesium binders. 
• Aerated construction lime. Sludge of lime. Hydrated lime. Dough. Mild quicklime. 
• Soluble glass and astringent on it. Solidification, Properties, Application, Acid-Resistant 

Quartz Cement. 
• Hydraulic lime. Limestone-containing astringents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Portland cement. Storage. Classification. Industry state. Chemical and mineralogical 
composition. Clinker Characteristics. Classification of clinkers and the nomenclature of portland 
cements. The technology of portland cement. 

• Dry method of PC production. Combined method of PC production. 
• Portland cement. Control of cement production. Labor protection at cement plants. 

Economy, ways to increase production efficiency and product quality. Portland cement 
hardening. The mechanism of solidification of a cement stone. 

• Structure and properties of cement stone. Structural viscosity and plastic strength of the 
dough. Sedimentary phenomena in the dough. Isolation of heat in the interaction of cement with 
water. 

• The activity and strength of Portland cement and their dependence on various factors. 
Shrinkage and swelling of a cement stone at change of its humidity. 

• Corrosion resistance. Chemical corrosion of cement stone. Physical corrosion of cement 
stone. Heat resilience and fire resistance of cement stone. 

• Varieties of portland cement. 
• Sulfate-resistant PCs. 
• Active mineral additives: natural and artificial. Pozzolan cements, technology and their 

properties. 
• Slags and their properties. Slag-Portland Cement 
• Alumina cement. Production technology and properties. Aluminate and sulfoaluminate 

cements. 
• Extensive cements. Tensioning cements. Technology, properties, application. Mixed 

Cements Gypsum Cement Powdered Binding (GCPV) and gypsum cement slag binder 
(HCCHB). 

• Prospects for the industry of binding. Ways of development of production and research 
of astringent materials. 

13. Recommended educational editions: 
1. Рунова Р.Ф. Binding materials / Р.Ф. Runova L.Y. Dvorkin, O.L. Dvorkin, Yu.L. 

Nosovsky - Kyiv, "Basis", 2012. - 448 p. 
2. Dvorkin L.Y. Mineral Binding Materials / L.Y. Dvorkin, O.L. Dvorkin // Handbook. - 

Rivne, RSTU, 2000. 
3. Dvorkin L.Y. Effective plaster materials / L.Y. Dvorkin, O.M. Gavrish, O.V. Bezusyak 

and others. // Monograph. - K.: "SPD Pavlenko", 2013. - 240 p. 
4. Pashchenko Binding materials / А.А.Пащенко, В.П. Serbin, O.O. Starchevskaya. - K.: 

Higher school, 1995. 
5. Dvorkin L.Y. Building Material Science / L.Y. Dvorkin, SD Lapovsky Textbook. - 

Rivne: NUVGP, 2016. - 448 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 years lectures, 22 hours. practical lessons, 24 hours laboratory, 102 h. independent 

work. Together -180 years. 
Methods: lectures, practical classes, laboratory, course project, use of multimedia. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control: score 
Final examination (40 points): exam (written) at the end of 9 semesters. 
Current control (60 points): testing, questioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 
 
 
Head of the Department                        Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


