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W chodzimy w okres, kiedy budownictwo mocno
przyspiesza. Dynamiczne zmiany wymusza
szybko ewoluujący rynek, zwłaszcza pracy.
Z roku na rok rosną koszty robocizny, a przy tym

coraz trudniej pozyskać fachowców. Zbliżamy się do unijnej
średniej, gdzie praca stanowi aż 70% kosztów inwestycji,
a materiały tylko 30%. Jak więc przyspieszyć prace na budo-
wie oraz zwiększyć efektywność procesu projektowego? Jak
realizować inwestycje bez opóźnień przy obecnej sytuacji
na rynku i braku wykwalifikowanych pracowników? Firma
Xella Polska, producent materiałów Ytong, Silka, Multipor,
przygotowała nowe kompleksowe rozwiązanie. To Efektyw-
na Budowa, czyli zintegrowana oferta obejmująca innowacyj-
ne materiały budowlane, wielkowymiarowe systemy do szyb-
kiego montażu, mechanizację prac budowlanych, digitalizację
i BIM, a więc wiele usług wspierających inwestorów, wyko-
nawców i projektantów.

Systemy wielkowymiarowe
Kluczowym elementem Efektywnej Budowy są systemy

wielkowymiarowe. Do znanych bloków wapienno-piasko-
wych Silka Tempo do budowy ścian konstrukcyjnych oraz
płyt Ytong Panel do szybkiego montażu ścian działowych do-
łączyły w 2020 r. nowe produkty. Niedawno premierę miał
pierwszy na polskim rynku wielkowymiarowy blok z betonu
komórkowego – Ytong Jumbo. Wysokość pojedynczego ele-
mentu odpowiada trzem zwykłym bloczkom Ytong. Nowy
system o 25% przyspiesza budowę ścian. Ponadto Xella zre-
alizowała pierwsze w Polsce inwestycje w systemie Ytong Pa-
nel SWE, w którym płyty mają wysokość odpowiadającą wy-
sokości kondygnacji, dzięki czemu podczas ośmiogodzinnego
dnia pracy ekipa dwóch monterów wraz z operatorem HDS-u
może postawić nawet 150 m2 ścian zewnętrznych i konstruk-
cyjnych, czyli np. parter typowego domu jednorodzinnego.

Mechanizacja prac
Dzięki wielkim formatom można nie tylko znacznie skró-

cić czas budowy, ale również ograniczyć liczbę potrzebnych
pracowników, a w efekcie zmniejszyć koszty inwestycji. Sys-
temy wielkowymiarowe oznaczają rewolucję w prowadzeniu
budowy, bo montaż elementów odbywa się za pomocą specjal-
nych miniżurawi. Mechanizacja prac budowlanych to ko-
lejna więc zaleta Efektywnej Budowy. Murarze stają się mon-
terami, co oznacza dla nich mniejszy wysiłek fizyczny i więk-
szy komfort pracy. Co więcej, zmechanizowana budowa po-
zwala aktywnie pracować nawet starszym, bardziej doświad-
czonym pracownikom, którzy w tradycyjnych technikach mu-
rarskich nie podołaliby już dużym obciążeniom.

Xella oprócz materiałów dostarcza też wszystkie potrzebne na-
rzędzia i urządzenia. W tym roku opracowała własny model mi-
niżurawia Spider do wznoszenia obiektów z wielkowymiaro-
wych blokówYtong Jumbo i Silka Tempo, który umożliwia mon-
taż elementów w budynkach szkieletowych nawet pod stropem.

Digitalizacja i BIM
Xella Polska dwa lata temu utworzyła własny dział projekto-

wy BIM. Wspiera on deweloperów, firmy wykonawcze i archi-
tektów już na bardzo wczesnym etapie inwestycji. Projektanci
BIM otrzymują projekt i przygotowują całą konstrukcję z mate-
riałów Ytong, Silka, Multipor, nierzadko doradzają, jak ją zopty-
malizować, by zmniejszyć liczbę niepotrzebnych docinek czy
niepełnych palet. Opracowanie projektu w BIM daje wiele ko-
rzyści, przede wszystkim związanych z mniejszą liczbą błędów
na budowie, optymalizacją projektu, przyspieszeniem wymiany
informacji, ale i przygotowaniem przez projektantów logistyki bu-
dowy. To nie tylko szczegółowe plany montażowe, ale również
harmonogramy dostaw i rysunki z optymalnym rozmieszczeniem
materiałów na placu budowy, by ograniczyć ich uciążliwe prze-
noszenie. Xella Polska sukcesywnie rozszerza portfolio produk-
tów i usług. To już nie tylko szkolenia dla wykonawców, wspar-
cie techniczne dla projektantów, ale również wykonawstwo. Ku-
pujący płyty Ytong Panel na inwestycje mieszkaniowe mogą nie
tylko zamówić projekt w BIM, ale również usługę montażu ścian.

Efektywna Budowa z materiałów
Ytong, Silka i Multipor
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Wielkowymiarowy blok z betonu komórkowego Ytong Jumbo
przyspiesza budowę ścian o 25%

Szybka budowa w systemie Silka Tempo odbywa się za pomocą
specjalnych miniżurawi


