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Бетон як будівельний матеріал відомий людині давно. Перші згадки про нього сягають  
6-тисячолітньої давнини. Слово бетон потрапило до нас з латинської (bitūmen «намул, пісок; 
мінеральна смола, асфальт») через французьку (béton) і німецьку (Beton) мови. Слово-термін 
бетон прижилося і в українській мові. Воно має неабияку словотворчу потенцію, що дуже 
важливо для терміна. 

Сьогодні бетон — це штучний камінь, який складається з щебеню або гравію і зерен 
піску, скріплених між собою цементом (з лат. caementum, нім. Zement «щебінь, битий 
камінь»). Такий склад звичайного, найбільш поширеного в сучасному будівництві 
цементного бетону. Але є ще багато його видів. 

Одним із найпростіших є глинобетон, для виготовлення якого використовується як 
в’яжуча речовина глина. Це родоначальник сучасного бетону. У степових районах нашої 
країни — на Україні і в Середній Азії — цей будівельний матеріал широко застосовується і в 
наш час. Домішуючи до глини солом’яну січку, одержують масу, з якої готують бруски 
різного розміру — саман. 

Інші назви видів бетону — гіпсобетон, вапняний бетон — засвідчили дальший крок у 
винайденні будівельних матеріалів. Цікава історія назв в’яжучих компонентів бетонів. Ще у 
стародавньому Римі для того, щоб кам’яна кладка на вапняному розчині не руйнувалась під 
впливом морської води, до розчину додавали обпалену і подрібнену глину або пухкий 
вулканічний пил, який брали поблизу гори Везувію, недалеко від містечка Поццуолі, звідки й 
назва пуцолана як немотивований термін, що використовується і в наші дні. У 1776 р. 
англієць Джон Паркер виявив, що обпалені, а потім розмелені вапняково-глинисті камені при 
змішуванні з водою швидко тужавіють, тверднуть і набирають міцності у воді. Він назвав цю 
в’яжучу речовину роман-цементом — «римським цементом». Зустрічаються ще паралельні 
терміни — романський цемент, натуральний цемент. 

Згадані вище в’яжучі матеріали (глина, гіпс, вапно) ще не були тим клеєм, за допомогою 
якого можна було б створити винятково міцний і довговічний штучний камінь. Такою 
в’яжучою речовиною став цемент, винайдений у XIX ст., незалежно один від одного, 
російським будівельником Є. Челієвим, а потім і англійцем Д. Аспдіном, який назвав його 
портландцементом (за схожістю у затверділому стані з вапняками із каменоломень на 
півострові Портленд). Термін прижився у спеціальній літературі, щоправда, впадає в око 
його подвійне написання: портландцемент і портланд-цемент. Проте останнім часом 
усталюється написання разом, оскільки ця назва є складноскороченим варіантом 
словосполучення «портландський цемент». Обидва компоненти терміна семантично і 
граматично підпорядковані один одному. Отже, передаючи єдине поняття, вони повинні 
писатися разом. Більше того, у розглядуваній мікросистемі зафіксовано утворення з 
компонентом -портландцемент (шлакопортландцемент). За аналогією до терміна 
портландцемент утворюються нові слова (кузбасфарба). 

Створення цементу відродило назву бетон. Проте будівельники знали, що бетон добре 
стискується і погано розтягується. Пошуки продовжувались. Результатом стало створення 
залізобетону. Це назва бетону, в який вводиться сталева арматура. В наш час для 
виготовлення залізобетону застосовують сталь, а не залізо, як раніше. Проте назва 
залізобетон зберігається за традицією. 

Бетони розрізняють за видом в’яжучого матеріалу, масою, місцем виготовлення, методом 
транспортування бетонної суміші, методами, застосовуваними при виготовленні бетону, 
призначенням тощо. Одна з цих ознак і лягає в основу назви бетону: бетон для шляхового 
будівництва, газобетон, гідротехнічний бетон, декоративний бетон, деревобетон, 
звичайний бетон, керамзитобетон, легкий бетон, монолітний бетон, полімерцементний 
бетон, тампонажний бетон, торкретбетон та ін. Проте часто буває так, що спеціалісти не 
приходять до одностайної думки щодо якоїсь однієї характерної ознаки бетону. Тоді поряд з 



існуючою назвою з’являється інша. Користуються кількома термінами до того часу, поки 
гостро не постане питання про надання переваги якомусь одному. Чому виникає таке 
питання? Тому що, по-перше, наявність кількох назв на позначення одного й того ж поняття 
є небажаною у термінології, а, по-друге, серед них трапляються і неточні. У сучасному 
будівництві широко використовуються легкі бетони. Цю назву вони дістали тому, що 
виготовлені на легких заповнювачах: шлаках, битій цеглі, щебені гірських порід або на 
штучно виготовлених заповнювачах — керамзиті, термозиті, перліті. Такі бетони називають 
ще й теплими, оскільки заповнювачі, які використовуються для їх виготовлення, мають 
велику кількість пустот з повітрям, а повітря — поганий провідник тепла. Тому бетони, 
виготовлені за допомогою названих заповнювачів, мають теплозахисну здатність. Так 
з’явився не зовсім точний термін теплий бетон. Точніше було б його назвати 
малотеплопровідним, теплоізолюючим або, принаймні, послідовно використовувати термін 
легкий бетон, оскільки з малою теплопровідністю, як правило, зв’язана мала питома вага 
бетону. 

Опис термінів — назв бетону свідчить про наявність активного процесу зведення цих 
термінів до єдиної форми, системи, єдиних нормативів. Усунення різнотипності термінів на 
позначення бетонів однієї групи і використання однієї структурної будови неминучі. Так, 
якщо взяти групу особливо важких бетонів для захисту від радіоактивного випромінювання, 
то можна говорити про різну структурну будову термінів на їх позначення, що утруднює 
запам’ятовування і, врешті, користування ними. За видами заповнювачів тут, зокрема, 
розрізняють: баритовий бетон, лимонітовий бетон, магнетитовий бетон, бетон з 
металевим скрапом тощо. Важливо, щоб структурну будову термінів цієї групи послідовно 
витримати до кінця (йдеться про конструкцію «прикметник + іменник»). Звичайно, 
уніфікація назв бетонів — процес поступовий і повільний. При виборі варіанта треба 
враховувати ступінь його поширеності, лінгвістичну виправданість, відповідність вимогам 
термінотворення. Важливо, щоб упорядкування та уніфікація як назв бетонів, так і всієї 
будівельної термінології відповідали законам розвитку сучасної української мови. 
 


