
Швидкомонтовані споруди в 
сучасному світі стали такою ж 
буденністю, як мобільний теле-
фон, комп’ютер чи автомобіль. 
Проте так було не завжди. Тех-
нології швидкого будівництва на-
були поширення в комерційному 

та житловому будівництві лише 
після завершення Другої світової 
війни. В останні роки вони є над-
звичайно популярними, в окре-
мих країнах понад 70 % нових 
будівель зводять саме за цими 
технологіями. 

Зазвичай такі споруди будують 
на основі металевих конструкцій. 
Швидкомонтовані будівлі є бага-
тофункціональними. Їх викорис-
товують для об’єктів широкого 
спектру призначення – від склад-
ських комплексів, ангарів, спор-
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тивних арен та торговельно-роз-
важальних комплексів до офісних 
центрів та об’єктів для утримання 
сільськогосподарських тварин і 
птиці. 

Утім, галузь сільського госпо-
дарства, особливо тваринництво, 
додає певних вимог щодо матеріа-
лів. Оскільки середовище тварин-
ницьких приміщень, через вміст 
аміаку в сечі та повітрі, підвищену 
вологість і необхідність регуляр-
ної дезінфекції, вважається агре-
сивним, постає гостра потреба в 
довговічних матеріалах, стійких 
до хімічних і механічних впливів. 

Саме завдяки довговічності, 
стійкості до агресивних серед-
овищ, відсутності корозії, легкості 
в монтажі та догляді набувають 
популярності конструкції з полі-
вінілхлориду (ПВХ), відомі широ-
кому загалу за популярними нині 
металопластиковими вікнами, які 
також виробляють із цього мате-
ріалу ще з 1960-х років. 

Сьогодні на ринку Європи та 
Північної Америки популярні па-
нелі ПВХ, що є незнімною опа-
лубкою та фінішним покриттям 
одночасно. Завдяки використанню 
таких рішень вдається значно еко-
номити час та людські ресурси. До-
статньо виставити за периметром 
панелі необхідної висоти (разом з 
арматурою), закріпити їх та залити 
бетоном. Після застигання отри-
мують готову бетонну стіну з іде-
ально рівною ПВХ поверхнею з усіх 
боків. Для заповнення порожнин 
панелей використовують також 
легкі пористі та теплі бетони, що 
дозволяє, за необхідності, отри-
мати додаткову теплоізоляцію. 
Деякі компанії експериментують 
та заповнюють порожнину іншими 
пінистими чи сипучими ізолюваль-
ними матеріалами. 

Особливо рекомендоване вико-
ристання таких панелей у нижній 
частині приміщень, де надзвичай-
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но важлива стійкість до корозії та 
хімічних впливів. З цією метою 
проектувальники комбінують цо-
коль з ПВХ + бетон (до висоти 
1–2 м) та сендвіч-панелі над ним.

З панелей ПВХ більшої товщи-
ни, крім стін приміщень, зводять 
також ємності для рідин, гноєсхо-
вища значної висоти. При цьому 
можливе зведення як чотирикут-
них конструкцій, так і круглих. 
Інші призначення: спорудження 
доїльних залів, молочних блоків, 
боксів для доїльних роботів, ово-
чесховищ, підсобних приміщень 
для персоналу тощо. 

Як внутрішні перегородки зруч-
но використовувати ПВХ панелі 
меншої товщини – 35 мм, 50 мм, 
100 мм. Такі панелі успішно за-
стосовують як у тваринництві 
(особливо в свинарстві), так і на 
об’єктах комерційного призна-
чення (торгівля, автомийки, тим-
часові перегородки для офісів та 
для проведення конференцій, ви-
ставок тощо). 

Слід зазначити, що під час до-
бору матеріалів з ПВХ важливо 
звертати увагу на технологію ви-
робництва панелей. Коекстру-
зія – використання у виробни-
цтві одночасно двох шарів ПВХ: 
внутрішнього, від вторинної пе-
реробки ПВХ, та зовнішнього – 
стійкого до УФ-випромінення та 
стирання. Ця технологія, хоч і є 
більш складною та витратною у 
виробництві, має переваги перед 
екструзією. Панелі з двох шарів 
мають значно триваліший термін 
експлуатації та не втрачають своїх 
характеристик навіть після деся-
тирічь використання. Проте це 
зовсім не означає, що матеріали, 
виготовлені за технологією ко-
екструзії, є дорожчими. На ринку 
більшість представлених пане-
лей, незалежно від технології ви-
робництва, перебувають в одному 
ціновому діапазоні.
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