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                                         Вступ 

 Дисципліна «Хімія» є складовою частиною нормативно-

методичного забезпечення навчального процесу за 

напрямком 0921 – «Будівництво» і передбачена для 

підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 

6.050910 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». 

            Метою вивчення дисципліни «Хімія» є підготовка 

висококваліфікованого спеціаліста, котрий досконало знає 

властивості будівельних матеріалів, їх значення для 

розвитку індустріального будівництва. 

              При вивченні дисципліни особлива увага 

звертається на фізико-хімічні властивості будівельних 

матеріалів, їх сумісність, здатність поєднуватись. 

Висвітлюються питання техніко-економічної ефективності 

матеріалів; економії паливно-енергетичних ресурсів; 

охорона довкілля при виробництві будівельних матеріалів. 

           - Студенти повинні знати: 

хімічний зв'язок та будову речовин. Поверхневі явища. 

Основи кінетики хімічних реакцій. Розчини. Класифікацію 

розчинів. Вираження концентрації розчинів. Класифікацію 

добавок до бетонів, а також їх вплив на якість бетонів. 

Корозію бетонів, а також корозію металів в  залізобетонних 

конструкціях. Засоби захисту від корозії. Призначення 

полімерних матеріалів їх класифікацію. Області 

використання полімерних матеріалів.                               

- Студенти повинні вміти: 

 визначати напрямок протікання реакції, визначати масову  

частку розчиненої речовини, прогнозувати поводження 

матеріалів в певних умовах. 

            Крім того, в процесі навчання студент повинен не 

тільки придбати певні знання та навики, але й виробити 

певну систему мислення, свої погляди, здатність бачити 

перспективи розвитку галузі загалом. 
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Тема 1. Деякі відомості про хімічний 

зв'язок  і будову речовин 

 
 При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [1],[2],[5]. 

        Йонний зв'язок, його ненасичуваність і 

ненапрямленість. Особливості будови речовин з йонним 

зв’язком.  

       Ковалентний зв'язок: полярний та неполярний. Причина 

полярності молекул, причина насичуваності ковалентного 

зв’язку та його напрямленості у просторі. 

       Водневий зв'язок. Вплив зв’язків на будову твердих та 

рідких речовин. Залежність розчинності речовин від типу 

зв’язку.  Будова речовин. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Який зв'язок називають йонним? 

2. Який зв'язок називають ковалентним? 

3. Як поділяють ковалентний зв'язок? 

4. Який зв'язок називають водневим? 

5. Який вплив зв’язків на будову речовин? 

6. Які сполуки визначають твердість води? 

7. Як впливає твердість води на властивості розчинів? 

Тестові завдання  
1. Йонний  зв'язок – це зв'язок утворений ... 

А)  між металами;  

    Б)  між неметалами; 

        В) типовими металами і типовими неметалами; 

    Г)  всі відповіді вірні. 

   2. Ковалентний зв'язок – це зв'язок утворений ... 

А) за рахунок йонів; 

Б) за рахунок електронів; 

В) за рахунок спільних електронних пар;  

Г) всі відповіді вірні. 
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3. Донорно-акцепторний зв'язок характерний для.... 

А) металів;  

Б) неметалів; 

В) складних сполук;  

Г) комплексних сполук. 

4. Водневий зв'язок – це ... 

А)  молекулярний зв'язок;  

Б) хімічний вид зв'язку; 

В) різновид донорно-акцепторного зв’язку;  

Г) всі відповіді вірні. 

5. Ван-дер-ваальсові сили  –  це сили ... 

А) молекулярного притягання; 

Б)  міжмолекулярного притягання; 

В) між йонами; 

Г)  всі відповіді вірні. 

6. Орієнтаційні сили виникають між молекулами ... 

А) полярними; 

Б) неполярними; 

В) газів; 

Г) всі відповіді невірні. 

7. Дисперсійні сили виникають між молекулами ... 

А) з йонним зв'язком; 

Б) з ковалентним зв'язком; 

В) металевим зв'язком; 

Г) всі відповіді вірні.  

8. Індукційні сили характеризують ... 

А) взаємодію між полярними молекулами;  

Б) взаємодію між неполярними молекулами; 

В) взаємодію між полярними і неполярними 

молекулами;  

Г) всі відповіді вірні. 

9. Координаційне число – це число, яке показує ... 

А) число катіонів;  

Б) число аніонів; 

В) число молекул води; 
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Г) всі відповіді вірні. 

10. В результаті дисоціації кислот утворюється… 

А) йон гідроксилу;  

Б) йон гідроксонію; 

В) йон металу;  

Г) йон неметалу. 

11. В результаті дисоціації лугів утворюється .. 

А) йон гідроксилу;  

Б) йон гідроксонію; 

В) йон металу; 

Г) йон неметалу. 

12. Твердість води визначається вмістом солей 

А) натрію;  

Б) калію; 

В) заліза; 

Г) кальцію і магнію. 

13. Тимчасовою твердістю води називають ... 

А) сульфатну;  

Б) хлоридну; 

В) нітратну;  

Г) карбонатну. 

14. Постійною називають таку твердість води : 

А) сульфатну;  

Б) хлоридну; 

В) нітратну; 

Г) всі відповіді вірні. 

15. Зміна температури замерзання чи кипіння виражається 

залежністю: 

А) ∆Т = КС2;  

Б) ∆Т = КС1/С2; 

В) ∆Т = К1/К2*С,/С2; 

Г) ∆Т = К,С2/С. 
16. Скільки класів симетрії можуть мати кристали? 

А) 5;  

Б) 6; 
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В)16;  

Г) 32. 

17. Яку кількість сингоній можуть мати кристали? 

А) 5;  

Б) 6; 

В) 16;  

Г) 32. 

18. Кристалічні ґратки за характером взаємодії поділяються 

на ... 

А) атомні;  

Б) йонні; 

В) молекулярні;  

Г) металічні. 

19. Дефекти в кристалах називають ... 

А) атомними;  

Б) йонними; 

В) дислокаціями;  

Г) молекулярними. 

20. Дислокації можуть бути двох видів: 

А) гвинтові і лінійні;  

Б) зачіпки і зміщення; 

В) кубічні і плоскі; 

Г) кручення і зміщення. 

 

Тема 2. Основи кінетики хімічних реакцій.  
 

     При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела[1],[2],[4],[ 

3],[5].            

Швидкість хімічної реакції. Фактори, які впливають  

на швидкість хімічної реакції.   

    Оборотні та необоротні реакції. 

    Хімічна рівновага. 
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    Фактори, які зміщують хімічну рівновагу. Принцип Ле-

Шательє. Каталіз. 

                     Запитання для самоконтролю: 

1. Від чого залежить швидкість хімічної реакції? 

2. Як впливає температура на швидкість хімічної реакції? 

3. Як впливає тиск на швидкість хімічної реакції? 

4. Як впливає концентрація речовин на швидкість 

хімічної реакції? 

5. Які реакції називають оборотними? 

6. Як формулюється принцип Ле–Шательє? 

7. Як класифікують реакції за агрегатним станом? 

8. Які реакції називають гомогенними, гетерогенними? 

9. Що таке дифузія? 

                  Тестові завдання: 

1. Визначальне рівняння хімічної реакції аА +вВ = дД: 

     А) v ; 

 

 Б)  v =  =   =  = –  ; 

 

     В) v = ; 

 

 Г)  v = . 

2. Кінетичне рівняння швидкості: 

А) V = k1 С  
a(А) Св(В);  

Б) V = k1 С 
a (А); 

Б)V = Св(В);  

Г) V = Сд(Д). 

 

3. Рівняння горіння заліза: 4Fе +3O2 = 2Fе2O3. Рівняння 

швидкості матиме вигляд: 

А) V = k1 С3(O2);  

Б) V = k1С(O2); 

B) V= k1С3(O2)С(Fе);  
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Г)V = k1,С3(O2)С4(Fе). 

4. Рівняння Вант-Гоффа:  

А) v(t2) =  ; 

Б) v(t1) =   

В)  v(t2) /v(t1) =  ; 

Г)  v(t2) *v(t1) =   

5. Енергія активації – це енергія: 

А) яку необхідно надати одному молю реагуючої 

речовини; 

Б) це надлишкова енергія, яку треба прикласти, щоб 

реакція почалась; 

В) додаткова енергія, щоб молекули стали активними;  

Г) всі відповіді вірні. 

 6. Гетерогенні реакції – це реакції... 

А) в однорідному середовищі;  

Б) рідина в рідині; 

В) подібне в подібному; 

Г) в різних агрегатних станах. 

7. Дифузія це – процес ... 

А) розчинення; 

Б) взаємозаміщення речовин; 

В) розчинення речовин одна в іншій; 

Г) самовільного вирівнювання концентрації речовини 

внаслідок теплового руху молекул. 

 

 

Тема 3. Розчини. 
 

 

   При опрацюванні цієї теми, студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [1], [2], [4], [5].           

   Поняття про розчини. Класифікація розчинів. 
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    Вираження концентрації розчинів через масову частку, 

молярність, нормальність. 

              

Запитання для самоконтролю: 

1. Дайте характеристику розчинів. 

2. Як класифікують розчини? 

3. Від чого залежить розчинність речовин? 

4. Які розчини називають колоїдними? 

5. Які будівельні матеріали відносяться до колоїдів? 

6. Що таке масова частка? 

7. Як можна вирахувати масову частку? 

8. Що є характеристикою нормальності розчину? 

            

Тестові завдання: 

1. Розчини є ... 

А) істинні;  

Б) колоїдні; 

В) грубодисперсні;  

Г) всі відповіді вірні. 

2. Істинні розчини – це розчини.... 

А) частки розчиненої речовини мають розмір 

 не більше 10 -9 м; 

Б) частки розчиненої речовини мають розмір 

 від 10-9 до 10-7 м; 

В) частки розчиненої речовини мають розмір  

більше 10-7 м;  

Г) всі відповіді невірні. 

3. Колоїдні розчини – це розчини ... 

А) частки розчиненої речовини мають розмір 

 не більше 10-9 м  

Б) частки розчиненої речовини мають розмір  

від 109 до 10-7 м; 

В) частки розчиненої речовини мають розмір 

 більше 10-7 м;  

Г) всі відповіді невірні. 
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4. Грубодисперсні розчини – це розчини ... 

А) частки розчиненої речовини мають розмір  

не більше 10-9 м;  

Б) частки розчиненої речовини мають розмір  

від 10-9 до 10-7 м; 

В) частки розчиненої речовини мають розмір  

більше 10-7 м;  

Г) всі відповіді невірні. 

5. Під час розчинення відбуваються такі процеси: 

А) сольватація:  

Б) іонізація; 

В) дифузія; 

Г) всі відповіді вірні. 

6. Кристалогідрати – це речовини ... 

А) які є твердими;  

Б) які є рідкими; 

В) які містять кристалізаційну воду;  

Г) всі відповіді вірні. 

7. Насиченим називають розчин, в якому ... 

А) концентрація мала;  

Б) концентрація велика; 

В) речовина не розчиняється; 

Г) ще може розчинятись за даної температури. 

8. Розчинність речовин залежить від ... 

А) від природи;  

Б) від тиску; 

В) від температури;  

Г) всі відповіді вірні. 

9. Масова частка розчиненої речовини ... 

А) це фізична величина, що визначається відношенням 

об'єму розчиненої речовини до об'єму розчину; 

Б) це фізична величина, що визначається відношенням 

маси розчиненої речовини до об'єму розчину; 

В) це фізична величина, що визначається відношенням 

маси розчиненої речовини до маси всього розчину; 
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Г) це фізична величина, що визначається відношенням 

кількості розчиненої речовини до суми кількостей усіх 

компонентів розчину. 

10. Існують такі вимоги до будівельних розчинів ... 

А) повинні мати пластичність;  

Б) повинні мати рухливість; 

В) повинні мати водостримуючу здатність;  

Г) всі відповіді вірні. 

11. За розміром частинок розчини поділяються на ... 

А) істинні розчини;  

Б) суспензії; 

В) емульсії; 

Г) колоїдні розчини. 

12. Коагуляція – це ... 

А) розчинення частинок;  

Б) злипання частинок; 

В) злипання колоїдних частинок;  

Г) всі відповіді вірні. 

13. До колоїдів належать ... 

А) клеї  

Б) лаки; 

В) фарби; 

Г) всі відповіді вірні. 

14. Вирахуйте масову частку розчину хлориду кальцію, 

якщо в 180 г води розчинили  
20 г солі? 

А) 0,1;  

Б) 0,2; 

 

В) 0,3;  

Г) 0,4. 

15. Вирахуйте масу води та масу солі для приготування 

300 г розчину хлориду калію з масовою часткою 0,15. 

А) 45 г, 255 г;  

Б) 50 г; 250 г; 
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В) 100 г, 200 г;  

Г) 150 г,150 г. 

16. Яка маса розчиненої речовини буде в розчині гашеного 

вапна масою 2 кг з масовою часткою кальцій гідроксиду  

50 %? 

А) 500 г, 1500 г;  

Б) 750 г, 1250 г; 

В) 1000 г, 1000 г;  

Г) 1500 г, 500 г. 

17. Яка масова концентрація хлориду кальцію, якщо в 5 л 

розчину міститься 100 г хлориду кальцію? 

А) 0,001 г*см-3 ; 

Б) 0,002 г*см -3; 

В) 0,01 г*см -3;  

Г) 0,02 г*см3. 

18. Яка молярна частка розчину хлориду кальцію, якщо в 5 

л розчину міститься 100 г хлориду кальцію? 

А) 0,01%; 

Б) 0,018; 

В) 0,02%;  

Г) 0,025%. 

 

Тема 4. Добавки в бетони і розчини. 
 

  При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [4], [5]                   

Класифікація добавок.  

 Добавки першого класу.  

 Добавки другого класу.  

 Добавки третього класу.  

 Добавки четвертого класу. 

 Комплексні добавки. 

 Протиморозні добавки. 
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                 Запитання для самоконтролю: 

1. Як класифікують добавки? 

2. Які речовини використовуються в якості добавок? 

3. Який ефект від введення добавок? 

4. Як розраховують масу добавки? 

5. В чому перевага комплексних добавок? 

6. Яка роль протиморозних добавок? 

                         

  Тестові завдання: 

1. Добавки можна розділити на такі види: 

А) регулятори процесів охоплення; регулятори 

структури бетону; 

Б)  регулятори швидкості корозії арматури; 

тонкомолоті порошки-наповнювачі; 

В) регулятори реологічних властивостей бетонної 

суміші; добавки до спеціальних бетонів; 

Г) всі перераховані вище. 

2. У якості добавок використовуються: 

А) тільки неорганічні речовини;  

Б) тільки органічні речовини; 

В) продукти переробки нафти;  

Г) всі перераховані речовини. 

3. Введення в асфальтові бетони амідів та амінів ... 

А) покращує деформативність;  

Б) покращує довговічність; 

В) покращує адгезію старого бетону;  

Г) всі перераховані вище. 

4. Економічний ефект від введення добавок ... 

А) економія цементу; 

Б) зниження матеріалоємності конструкцій; 

В) зменшення кількості арматури; 

Г) підвищення однорідності і якості виробів. 

5. Масу добавки розраховують відповідно до  ... 

А) маси бетону; 
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Б) маси в'яжучого; 

В) маси наповнювача;  

Г) всі відповіді вірні. 

6. Застосування добавок впливає на показники цементних 

розчинів і бетонів ... 

А) підсилює чи прискорює процеси; 

Б) підвищує пластичність бетонної суміші; 

В) прискорює її тверднення; 

Г) надає матеріалу нові властивості. 

7. Роль добавок в бетоні ... 

А) застосування місцевих в'яжучих матеріалів;  

Б) прискорює їх тверднення в ранньому віці; 

В) сповільнення корозії сталі, а тому застосування 

золобетонів;  

Г) збільшення морозостійкості матеріалу. 

8. Комплексні добавки мають перевагу перед 

індивідуальними в тому ... 

А) мають поліфункціональність; 

Б) прискорюють тверднення і гальмують корозію 

арматури; 

В) компоненти взаємно підсилюють корисний ефект;  

Г) всі відповіді вірні. 

9. Виходячи з механізму дії, всі добавки поділяють на ... 

А) готові центри кристалізації; 

Б) добавки, що адсорбуються на центрах в'яжучих; 

В) що реагують з в'яжучими з утворенням 

важкорозчинних чи малодисоційованих сполук; 

Г) які змінюють розчинність в'яжучих речовин і не 

вступають з ними в хімічну реакцію. 

10. До добавок першого класу відносяться ... 

А) неелектроліти; 

Б) слабкі електроліти; 

В) сильні електроліти;  

Г) всі відповіді вірні. 

11. Добавки першого класу поділяються на ... 
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А) дві групи;  

Б) три групи; 

В) чотири групи;  

        Г) п'ять груп. 

12. До добавок першої групи відносяться добавки, ... 

А) що містять однойменні з в'яжучими йони;  

Б) що не містять однойменні з в'яжучими йони; 

В) кухонна сіль, хлорид калію і нітрит натрію,оцтова 

кислота, етанол;  

Г) хлорид, нітрат, нітрит кальцію, сульфати натрію і 

калію. 

13. До добавок другої групи відносяться добавки, ... 

А) що містять однойменні з в'яжучими йони; 

Б) що не містять однойменні з в'яжучими йони; 

В) кухонна сіль, хлорид калію і нітрит натрію,оцтова 

кислота, етанол;  

Г) хлорид, нітрат, нітрит кальцію, сульфати натрію і 

калію. 

14. Добавки другого класу діляться на ... 

А) дві підгрупи;  

Б) три підгрупи; 

В) чотири підгрупи;  

Г) п'ять підгруп. 

15. До добавок першої групи відносяться добавки, що: 

А)  містять однойменні з в'яжучими йони;  

Б)  не містять однойменні з в'яжучими йони; 

В) добавки, які беруть участь в обмінних реакціях; 

Г) добавки, що беруть участь з в'яжучими чи 

продуктами їх гідратації в реакціях приєднання. 

16. До добавок другої групи відносяться добавки, що: 

А) що містять однойменні з в'яжучими йони;  

Б) що не містять однойменні з в'яжучими йони; 

В) добавки, які беруть участь в обмінних реакціях. 

Г) добавки, що беруть участь з в'яжучими чи 

продуктами їх гідратації в реакціях приєднання. 
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17. При взаємодії добавок першої групи з мінералами 

портландцементного клінкеру отримуємо сполуки ... 

А) ЗСаО* А12О3*СаСІ210Н2О, ЗСаО* А12O3*ЗСаСІ2* 

(14 - 32)Н2O; 

Б) ЗСа0*АІ2O3*Са(NO)3)2* 10Н2O;ЗСа0*АІ2O3*  

Са(NO3)2*(16-18)Н2O; 

B) ЗСаО*Fе2O3*ЗСа(SO4)2*З0Н2O);  

Г)ЗСаО*(А12O3)n *(Fе2O3)1-n *ЗСа(SО4 )2 *30 Н2O; 

Д) всі відповіді вірні. 

18. Подвійні і основні солі-гідрати мають позитивний 

вплив: 

А) на міцність; 

Б) на морозостійкість; 

В)  на гальмування процесів гідратації і тверднення;  

Г) всі відповіді вірні. 

19. До добавок другої групи другого класу відносяться 

добавки, що з мінералами цементу чи продуктами їх 

гідратації ... 

А) беруть участь в реакціях обміну;  

Б) не беруть участі в реакціях обміну; 

В) випадають в осад;  

Г) виносяться з бетону. 

20. Явище кольматування полягає  в: 

А) ущільненні бетону;  

Б) збільшенні пористості бетону; 

В) пластифікації бетону;  

Г) морозостійкості бетону. 

21. Добавки третього класу служать .... 

А) готовими центрами кристалізації;  

Б) для скорочення термінів схоплення; 

В) для прискорення тверднення цементу;  

Г) всі відповіді вірні. 

22. Гідрофілізуючі добавки сприяють ... 

А) пластифікації бетонної суміші;  
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Б) повітровтягування; 

В) значне погіршення змочування бетону;  

Г) збільшенні довговічності бетону. 

23. Гідрофобілізуючі добавки сприяють … 

А) пластифікації бетонної суміші;  

Б) повітровтягування; 

В) значне погіршення змочування бетону;  

Г) збільшенні довговічності бетону. 

24. Комплексні добавки поділяють на ... 

А) дві категорії;  

Б) три категорії; 

В) чотири категорії;  

Г) шість категорій. 

25. Комплексні добавки є ... 

А) однокомпонентними;  

Б) двокомпонентними; 

В) багатокомпонентні;  

Г) всі відповіді вірні. 

26. Протиморозні добавки вносять в бетони в кількості ... 

А) сотих відсотка до маси цементу;  

Б) десятих відсотка до маси цементу; 

Б) 1–3 відсотка до маси цементу;  

Г) 10 відсотків до маси цементу. 

27. Застосування протиморозних добавок дає ... 

А) високий економічний ефект; 

Б) змогу вести будівництво в зимовий період; 

В) пониження температури замерзання; 

Г) покращення водоутримуючої здатності бетону. 

28. Протиморозні добавки діляться на ... 

А) три групи;  

Б) чотири групи; 

В) п'ять груп;  

Г) шість груп. 

29. До першої групи протиморозних добавок відносяться ... 

А) добавки зі слабкими антифризними властивостями; 
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Б) добавки, які є прискорювачами схоплення і 

тверднення; 

В) добавки, які є слабкими прискорювачами схоплення 

і тверднення;  

Г) добавки – пластифікатори бетонної суміші. 

30. До другої групи протиморозних добавок відносяться… 

А)  добавки зі слабкими антифризними властивостями; 

Б) добавки, які є прискорювачами схоплення і 

тверднення; 

В) добавки, які є слабкими прискорювачами схоплення 

і тверднення; 

Г) добавки – пластифікатори бетонної суміші. 

31. До третьої групи протиморозних добавок відносяться ... 

А) добавки зі слабкими антифризними властивостями; 

Б) добавки, які є прискорювачами схоплення і 

стверднення; 

В)  добавки, які є  слабкими прискорювачами 

схоплення і тверднення; 

Г) добавки – пластифікатори бетонної суміші. 

 

Тема 5. Корозія будівельних матеріалів і 

захист від неї. 
 

  При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [4], [6]                  

Класифікація корозії будівельних матеріалів. Фактори, які 

впливають на корозію будівельних матеріалів. 

 Захист будівельних матеріалів від корозії. 

Запитання для самоконтролю: 

1. Від чого залежить корозія будівельних матеріалів? 

2. Чим визначається стійкість будівельних матеріалів? 

3. Як класифікують основні корозійні процеси? 

4. Що впливає на міцність бетону? 

5. Що таке ократирування? 
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6. Що таке карбонатизація? 

7. Що таке флюатирування? 

Тестові завдання: 

1. Процесами корозії називають ... 

А) фазовий склад агресивного середовища; 

Б) наявность тиску рідкого чи газоподібного 

середовища; 

В) швидкість руху середовища біля поверхні споруд; 

Г) хімічні і фізико-хімічні процеси, за яких руйнується 

матеріал. 

  2. Напрямок корозійного процесу визначається ... 

А) тільки властивостями реагуючих речовин;  

Б) тільки властивостями продуктів реакції; 

В) місцем виділення і властивостями речовин. Які 

утворюються в процесі корозії;  

Г) властивостями реагуючих речовин і продуктів 

реакції. 

3. Стійкість різних будівельних матеріалів до агресивних 

дій зовнішнього середовища визначається ... 

А) їх хімічним складом;  

Б) реакційною здатністю; 

В) хімічним складом і реакційною здатністю; 

Г) швидкістю, з якою відбуваються корозійні процеси. 

 

4. Будівельні матеріали об'єднує ... 

А) капілярно-пористість тіл; 

Б) щільна структура матеріалу; 

В) піддаються деструкції на світлі;  

Г) хімічна активність. 

5. Основні корозійні процеси класифікують на... 

А)  два види;  

Б) три види; 

В) чотири види;  

Г) шість видів. 
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6. До першого виду корозії відносяться процеси, при яких у 

воді, що фільтрується через бетон чи, що омиває споруду ... 

А) розчиняються складові частини цементного каменю, 

перш за все гідрат оксиду кальцію Са(0Н)2; 

Б) в яких основним руйнівним фактором є 

накопичувані в порах, тріщинах і капілярах бетону солі, які 

в певних умовах можуть руйнувати бетон; 

В) що складаються з реакцій обміну між компонентами 

середовища і цементного каменю з утворенням розчинних у 

воді продуктів, які можуть бути винесеними з структури, чи 

рихлих, що не мають в'яжучих властивостей продуктів, які 

залишаються в ній; 

Г) всі відповіді вірні. 

7. До другого виду корозії відносяться процеси, при яких у 

воді, що фільтрується через бетон чи, що омиває споруду ... 

А) розчиняються складові частини цементного каменю, 

перш за все гідрат оксиду кальцію (Са(ОН)2); 

Б) в яких основним руйнівним фактором є 

накопичувані в порах, тріщинах і капілярах бетону солі, які 

в певних умовах можуть руйнувати бетон; 

В) що складаються з реакцій обміну між компонентами 

середовища і цементного каменю з утворенням розчинних у 

воді продуктів, які можуть бути винесеними з структури, чи 

рихлих, що не мають в'яжучих властивостей продуктів, які 

залишаються в ній; 

Г) всі відповіді вірні. 

2. До третього виду корозії відносяться процеси, при яких 

у воді, що фільтрується через бетон чи, що омиває споруду 

... 

А) розчиняються складові частини цементного каменю, 

перш за все гідрат оксиду кальцію (Са(ОН)2); 

Б) в яких основним руйнівним фактором є 

накопичувані в порах, тріщинах і капілярах бетону солі, які 

в певних умовах можуть руйнувати бетон; 
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В) що складаються з реакцій обміну між компонентами 

середовища і цементного каменю з утворенням розчинних у 

воді продуктів, які можуть бути винесеними з структури, чи 

рихлих, що не мають в'яжучих властивостей продуктів, які 

залишаються в ній; 

Г) всі відповіді вірні. 

9. Механізм руйнування бетону при вилудженні полягає в 

тому що: 

А) виноситься гідроксид кальцію;  

Б) виноситься карбонат кальцію; 

В) виноситься гідрокарбонат кальцію;  

Г) всі відповіді вірні. 

10. Корозія першого виду небезпечна для споруд ... ' 

А) на які вода діє під натиском; 

Б) вода може фільтруватись через бетон; 

В) вода омиває бетон; 

Г) на які вода діє під натиском і може фільтруватись 

через бетон. 

11. Процеси, які відбуваються під час корозії бетону 

описуються рівняннями: 

А) МgС03+С02 + Н20 = Мg(НСОз)2;  

Б) СаСОз + СО2 + Н20 = Са(НС03)2; 

В) Н2$іF4 + ЗСа(ОН)2 = SіО2 + ЗСаF2 + 4Н20; 

Г) ЗСа0* АІ2О3  + ЗСаS04 + 30н20 = 

ЗСаО*АІ2Оз*ЗСаS04*ЗОН20. 

12. Агресивними відносно цементного каменю є солі ... 

А) хлориди;  

Б) сульфати; 

В) хлориди і сульфати;  

Г) всі відповіді не вірні. 

13. Розчинні солі магнію викликають процеси корозії... 

А) першого виду;  

Б) другого виду; 

В) третього виду; 

Г) всі відповіді вірні. 
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14. На міцність бетону помітно впливає ...  

А) азот повітря; 

Б) кисень повітря; 

В) інертні гази повітря; 

Г) вуглекислий газ повітря. 

15. Процес ущільнення поверхневого шару бетону 

називається ... 

А) ократируванням;  

Б) карбонатизацією; 

В) флюатируванням;  

Г) всі відповіді вірні. 

16. Процес ущільнення бетону чи цементного каменю в 

об'ємі газами, що утворюють нерозчинні сполуки з 

цементним каменем називається ... 

А) ократируванням;  

Б) карбонатизацією; 

В) флюатируванням;  

Г) всі відповіді вірні. 

17. Обробка поверхні бетону водними розчинами 

кремнефтористоводневої кислоти називається ... 

А) ократируванням;  

Б) карбонатизацією; 

В) флюатируванням;  

Г) всі відповіді вірні. 

 

Тема 6. Корозія і захист металів в 

залізобетонних і металевих конструкціях. 

 
  При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [2], [4], [6]                    

 Фактори, які викликають корозію металевих конструкцій. 

Захист металів від корозії: протекторний захист, 

покриття металів захисними речовинами. 

Запитання для самоконтролю: 
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1. Яке явище називають корозією? 

2. Які види корозії вам відомі? 

3. Які фактори викликають корозію? 

4. Що таке протекторний захист? 

5. Назвіть способи захисту металів від корозії. 

Тестові завдання: 

1. Корозія – це руйнування металів…  

А) внаслідок їх взаємодії з навколишнім середовищем; 

Б) що знаходяться в контакті з іншими металами; 

В) внаслідок їх взаємодії з  середовищем, яке не 

проводить електричний струм; 

Г) всі відповіді вірні. 

2. Електрохімічна корозія – це руйнування металів… 

А) внаслідок їх взаємодії з навколишнім середовищем; 

Б) що знаходяться в контакті з іншими металами; 

В) внаслідок їх взаємодії з  середовищем, яке не 

проводить електричний струм; 

Г) всі відповіді вірні. 

3. Хімічна корозія – це руйнування металів… 

А) внаслідок їх взаємодії з навколишнім середовищем; 

Б) що знаходяться в контакті з іншими металами; 

В) внаслідок їх взаємодії з  середовищем, яке не 

проводить електричний струм; 

Г) всі відповіді вірні. 

4. Електрохімічні реакції при корозії металів протікають 

аналогічно реакціям в гальванічних елементах… 

А) гомогенними; 

Б) гетерогенними; 

В) гомогенними окисно-відновними; 

Г) гетерогенними окисно-відновними. 

5. Формула Нернста… 

А) Е0 = Е + lgС; 

Б) Е = Е0  + lgС; 
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В) Е = Е0  -  lgС; 

Г) Е0 = Е -  lgС. 

6. Катодні покриття – це… 

А) покриття сталі більш активним металом; 

Б) покриття сталі менш активним металом; 

В) покриття сталі інертним  металом; 

Г) всі відповіді вірні. 

7. Анодні покриття – це…  

А) покриття сталі більш активним металом; 

Б) покриття сталі менш активним металом; 

В) покриття сталі інертним  металом; 

Г) всі відповіді вірні. 

 

8. Катодний захист застосовують для … 

А) захисту від корозії магістральних газопроводів; 

Б) морських нафтопромислових споруд; 

В) деяких інших відповідальних конструкцій; 

Г) всі відповіді вірні. 

9. Добавка нітрит-нітрату кальцію підвищує захисні 

властивості бетону по відношенню до арматури… 

А) збільшуючи непроникність бетону; 

Б) суттєво сповільнюючи процес його карбонізації; 

В) сильно карбонізує цементний камінь; 

Г) служить інгібітором корозії сталі. 

10. Стійкість алюмінію до корозії пояснюється… 

А) розчинністю в лугах; 

Б) розчинністю в кислотах; 

В) виникненням на поверхні щільної важкорозчинної 

мало проникної захисної плівки оксиду; 

Г) всі відповіді вірні. 

11. Щоб арматура в бетоні не піддавалась корозії, необхідно 

в умовах звичайної атмосферної дії … 

А) бетон добре укладений, а захисний шар бетону  

складає 5 – 10 мм; 
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Б) бетон добре укладений, а захисний шар бетону  

складає 15 – 10 мм; 

В) бетон добре укладений, а захисний шар бетону  

складає 25 – 10 мм; 

Г) бетон добре укладений, а захисний шар бетону 

 складає 19 – 15 мм. 

12. Пасиваторами називаються речовини, що … 

А) утворюють плівку на поверхні металу; 

Б) викликають пасивність металів до корозії; 

В) гальмують анодний процес; 

Г) всі відповіді вірні. 

13. Корозія сталі в щільному бетоні відбувається … 

А) без контролю; 

Б) з катодним контролем; 

В) з анодним контролем; 

Г) з анодно-катодним контролем. 

14. До способів підвищення непроникності бетонів 

відносяться… 

А) застосування кольматуючих добавок; 

Б) бетонополімерів і полімерцементних композицій; 

В) введення з водою за творення порівняно невеликих 

кількостей органічних речовин, які полімеризуються … 

Г) всі відповіді вірні. 

15. захист арматури від корозії гарантують … 

А) високий вміст вапна; 

Б) насичення вапна водою; 

В) висока густина і непроникність бетону; 

Г) всі відповіді вірні. 

 

Тема 7. Полімерні матеріали. 
  

  При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [6] і [4]                          
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Структура і властивості полімерів. Експлуатаційні 

властивості будівельних пластмас. Спеціальні області 

застосування полімерів. Лакофарбові покриття і клеї. 

Полімерцементні бетони і полімер- бетони. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Яке значення мають полімери в будівництві? 

2. Як класифікують полімери? 

3. Чим відрізняється когезія від адгезії? 

4. Яка характеристика термопластів? 

5. Яка характеристика реактопластів? 

6. Як класифікують пігменти? 

 

                      Тестові завдання: 

1. Полімерні матеріали одержують в результаті… 

А) полімеризації; 

Б) поліконденсації; 

В) полімеризації чи поліконденсації; 

Г) всі відповіді вірні. 

2. Для полімерів характерні такі стани… 

А) скловидний – при утворенні ряду синтетичних 

волокон; 

Б) еластичний – для герметиків; 

В) рідкотекучий – при формуванні полімерів в 

пластичному стані; 

Г) всі відповіді вірні. 

3. Полімерні матеріали по відношенню до нагрівання 

діляться… 

А) на дві групи; 

Б) на три групи; 

В) на чотири; 

Г) на шість груп. 

4. Полімери першої групи при нагріванні розплавляються, а 

при охолодженні твердіють; 

А) реактопластами; 
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Б) мономерами; 

В) термопластами; 

Г) полімерами. 

5. Друга група полімерів – це термореактивні речовини, які 

отримують в результаті поліконденсації двох чи більше 

сполук, їх називають… 

А)  реактопластами; 

Б)  мономерами; 

В) термопластами; 

Г)  полімерами. 

6. Хімічна стійкість полімерів визначається… 

А)  структурою їх молекул; 

Б) обривом ланцюгів молекул; 

В) абсорбційною дією середовища; 

Г) агрегатування пачок молекул. 

7. До пластмас, що використовуються в даний час в 

будівництві, застосуються деякі загальні вимоги… 

А)  висока довговічність в різних експлуатаційних 

умовах; 

Б) достатня механічна міцність; 

В) негорючість і стабільність у часі 

Г) всі відповіді вірні. 

8. Основна особливість полімерних матеріалів, що 

застосовують у складі лакофарбових матеріалів… 

А)  не стиратись; 

Б) мати блиск; 

В) добре розчинятись; 

Г) це властивість утворювати на поверхні твердого 

матеріалу плівку. 

9. Роль пігменту в лакофарбових покриттях… 

А)  підвищувати їх непроникність; 

Б) підвищувати антикорозійні властивості і хімічну 

стійкість; 

В) пігмент повинен зменшувати швидкість протікання 

в покриттях деструктивних процесів;  
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Г) всі відповіді вірні. 

10. За хімічною активністю пігменти поділяють на…  

А) активні;  

Б) пасивні; 

В) активні і пасивні; 

Г) реактивні. 

 

11. При контакті лакофарбованого матеріалу з підложною 

повинні… 

А)  утворювати плівку на поверхні підложки; 

Б) мати адгезію до матеріалу, на який вони наносяться; 

В) затвердівати і бути досить міцними; 

Г) всі відповіді вірні. 

12. У випадку склеювання органічним клеєм двох бетонних  

поверхонь на якість склеювання впливають… 

А)  полярні функціональні групи; 

Б) неполярні функціональні групи; 

В) механічна міцність полімерів; 

Г) висока міцність зчеплення. 

13. Проникність лакофарбових матеріалів у відношенні 

парів і рідин при близьких значеннях товщини плівки 

залежить від… 

А)  надмолекулярної структури; 

Б) режиму тверднення; 

В) хорошої адгезії; 

Г) високої когезійної міцності. 

14. Полімерцементні бетони за відношенням до звичайних 

цементних бетонів… 

А)  мають механічну міцність, трохи меншу, ніж 

звичайні цементні бетони; 

Б) мають підвищену адгезію до гумових шин,  

еластичність і високу ударну в’язкість; 

В) більш деформативні, еластичні, водо- і 

газонепроникні, корозійностійкі і мають кращий опір до 

ударних дій; 
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Г) всі відповіді вірні. 

15. Полімербетони мають властивості… 

А)  мають механічну міцність, трохи меншу, ніж 

звичайні цементні бетони; 

Б) мають підвищену адгезію до гумових шин,  

еластичність і високу ударну в’язкість; 

В) хороша адгезія органічного зв’язуючого до 

неорганічного заповнювача і до бетону; 

Г) більш деформативні, еластичні, водо- і 

газонепроникні, корозійностійкі і мають кращий опір до 

ударних дій. 

 

 

Тема 8. Деякі перспективні напрямки 

хімізації будівництва. 
 

При опрацюванні цієї теми студент повинен вивчити такі 

питання, використавши літературні джерела [4] і [ 6].  

      Новинки органічної хімії в будівництві. Використання 

відходів металургійного виробництва та  

теплоелектростанцій в будівництві. 

 

        Запитання для самоконтролю: 

1. Сумісність органічних та неорганічних речовин з 

будівельними матеріалами. 

2.  Способи використання відходів металургії для 

здешевлення будівництва. 

3.  Використання складів неорганічних речовин для 

дорожного виробництва. 

4.  Використання морозостійких матеріалів в будівництві.  
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Підготовка реферату 

 

Підготовка реферату здійснюється за однією з тем на вибір 

студента: 

1. Класифікація добавок. 

2. Метали в сучасному будівництві. 

3. Використання полімерних матеріалів у сучасному 

будівництві. 

4. Захист бетонів від корозії. 

5. Захист металів в залізобетонних конструкціях. 

6. Перспективні напрямки хімізації будівництва. 

 

Перелік питань, які виносяться на залік 

 
 1.  Йонний зв'язок, його ненасичуваність і ненапрямленість.  

 2.     Особливості будови речовин з йонним зв’язком.  

 3.  Ковалентний зв'язок: полярний та неполярний. Причина 

полярності молекул, причина насичуваності ковалентного 

зв’язку та його напрямленості у просторі. 

 4.    Водневий зв'язок.  

 5.    Вплив зв’язків на будову твердих та рідких речовин.  

 6.    Залежність розчинності речовин від типу зв’язку.  

 7.    Будова речовин. 

 8.    Основи кінетики хімічних реакцій.  

 9.    Швидкість хімічної реакції.  

10.   Фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції. 

11.   Оборотні та необоротні реакції.  

12.   Хімічна рівновага.  

13.   Фактори, які зміщують хімічну рівновагу. Принцип Ле 

-Шательє. 

14.    Каталіз. 

 15.  Розчини. Поняття про розчини. Класифікація розчинів.  

16.   Вираження концентрації розчинів через масову частку, 

молярність, нормальність. 
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17.    Добавки в бетони і розчини. 

18.   Класифікація добавок.  

19.   Добавки першого класу.  

20.   Добавки другого класу.  

21.   Добавки третього класу. 

22.   Добавки четвертого класу.  

23.   Комплексні добавки.  

24.   Протиморозні добавки. 

25.   Корозія будівельних матеріалів і захист від неї. 

26.  Класифікація корозії будівельних матеріалів.  

27.  Фактори, які впливають на корозію будівельних 

матеріалів. 

28.   Захист будівельних матеріалів від корозії. 

29.   Корозія і захист металів в залізобетонних і металевих 

конструкціях. 

30.   Фактори, які викликають корозію металевих 

конструкцій.  

31. Захист металів від корозії: протекторний захист, 

покриття металів захисними речовинами. 

32.   Полімерні матеріали.  

33.   Структура і властивості полімерів. 

34.   Експлуатаційні властивості будівельних пластмас.  

35.   Спеціальні області застосування полімерів.  

36.   Лакофарбові покриття і клеї.  

37.   Полімерцементні бетони і полімербетони. 
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    Рекомендована література: 
1. Основи загальної хімії. Ф.Г. Фельдман,  Г.Е.  Рудзітас. 

Київ: Радянська школа, 1990. 

2. Основи загальної хімії.  М.Л. Глінка, Київ: Вища школа, 

1990. 

3. Задачі і вправи по загальній хімії. М.Л.  Глінка, Київ: 

Вища школа, 1990. 

4. Химия в строительстве. В.Б. Ратинов,  Ф.М. Иванов, 

Москва: Стройиздат, 1977. 

5. Хімія. Конспект лекцій. Частина І.  Для студентів, що 

навчаються за напрямком 0921 – «Будівництво» / Чорноус 

Н.М. – Любешів: Технічний коледж, 2010. 

6. Хімія. Конспект лекцій. Частина ІІ. Для студентів, що 

навчаються за напрямком 0921 – «Будівництво»/ Чорноус 

Н.М. – Любешів: Технічний коледж, 2010. 
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 Навчально-методичне видання. 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Хімія  за професійним 

спрямуванням» (для молодших спеціалістів). 
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