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Aircrete Europe 
універсальний постачальник технологій

Автоклавні газобетонні блоки ши-
роко застосовуються в будівни-
цтві в усіх країнах світу ще з до-
воєнних років як відносно простий 
стіновий матеріал. Завдяки своїм 
беззаперечним перевагам вони 
швидко набули великого попиту 
в країнах СНД, де в останні два 
десятиліття побудовано багато 
виробничих підприємств. Однак 
ринок газоблоків не стоїть на міс-
ці – створюються нові технології, 
а щоб відповідати сучасним ви-
могам, застаріле обладнання по-
трібно ефективно модернізувати.

Велика кількість виробників газобе-

тонних блоків знаходиться на найбіль-

ших ринках, передусім в Індії, Китаї, 

Польщі, Росії, що безпосередньо впли-

ває на цінову політику.

Жорстка конкуренція між самими 

газобетонними заводами і, звичай-

но, ринкове змагання з іншими ви-

робниками стінових матеріалів (ке-

рамічної і силікатної цегли, штучними 

бетонними виробами) змушує їх всту-

пати в «цінові битви», що неминуче 

веде до втрати прибутку та ігнорування 

якості продукції.

Більше того, прості газобетонні бло-

ки вже не є пріоритетним матеріалом. 

Хоча вони, як і раніше, користують-

ся звичним попитом, але виробни-

ки вже зараз повинні усвідомлювати 

нові тенденції і не акцентувати увагу 

на продукції, яка поступово втрачає 

свій потенціал.

Потреба в екологічно чистих будин-

ках житлового та нежитлового при-

значення зростає з кожним днем. Між-

народна екологічна політика і строгі 

будівельні норми змушують виробників 

надавати перевагу матеріалам з біль-

шою енергоефективністю (блоки і па-

нелі з низькою густиною), вищої якості 

(висока точність розмірів, якісна по-

верхня) і ширшим діапазоном застосу-

ванням (житлове, комерційне і промис-

лове будівництво).

Інтегровані будівельні рішення

переорієнтовують виробництва

Крім існуючого товарного ринку, в 

усьому світі зростає попит на інтегро-

вані будівельні рішення. В результаті га-

лузь автоклавного газобетону поступо-

во переорієнтовується від виробництва 

простих блоків до панелей, перемичок 

та іншого. Деякі заводи випереджають 

інших, а в кінцевому підсумку всі отри-

мують вигоду від зростаючих пропози-

цій на армовані вироби. Таким чином, 

можливість реалізовувати широкий 

спектр панелей дозволяє підприєм-

ствам отримувати значно вищий прибу-

ток, тоді як пропозиція простих блоків 

приносить менший прибуток.

Такий далекоглядний підхід немину-

че вимагає інвестицій у високоякісне 

автоматизоване обладнання з новітні-

ми технологіями. Виробництво газобе-

тонних елементів з низькою густиною 

і посиленою арматурою, як і раніше, є 

складним завданням для більшості сві-

тових компаній, що використовують 

технології різання масиву в вертикаль-

ному положенні. Ось чому багато заво-

дів, які освоїли випуск панелей, поча-

ли з впровадження технології різання 

масиву в горизонтальному положенні, 

а деякі – з переоснащення існуючого 

обладнання під нову технологію.

Створення повного будівельного рі-

шення на основі автоклавного газобе-

тону – це наступний крок до розширен-

ня ринку і збільшення на ньому частки 

газобетонних виробів як стінового ма-

теріалу. Інвестиції в модернізацію заво-

дів і в будівництво нових із сучасними 

технологіями – важлива умова, щоб за-

лишатися попереду на ринку, який по-

стійно змінюється.

Aircrete Europe підтримує виробників автоклавного газобетону в адаптації їхніх заводів 
до випуску широкого асортименту збірних елементів для інтегрованого будівництва

Завдяки новим партнерським умовам, гібридній моделі, онлайн по-

слугам і варіантам експортного кредитування Aircrete Europe актив-

но підтримує створення інноваційних, екологічно чистих будівельних 

рішень з використанням панелей і блоків з автоклавного газобетону, 

а також проєкти модернізації існуючих заводів в Україні та країнах СНД. Багато виробників при будівництві нових заводів 
для випуску панелей починають з впровадження тех-

нології різки масиву в горизонтальному положенні 
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В останні роки в Україні та інших країнах СНД 
активно розвиваються будівельні проєкти. Важ-
ливу роль у цьому відіграють сучасні матеріа-
ли, які все частіше виробляються на високотех-
нологічному європейському обладнанні. Така 
тенденція збільшила попит на передову техно-
логію виробництва автоклавного газобетону 
з різкою масиву в горизонтальному положен-
ні. Щоб повністю задовольняти зростаючий по-
пит на європейському, а також світовому рин-
ках, Aircrete Europe налагодила співробітництво 
з провідними компаніями Anton Ohlert (Німеччи-
на) і MFL Fiber Cement (Австрія).

У березні 2020 року Aircrete Europe 

і Anton Ohlert уклали угоду про спів-

працю, що охоплює Україну та інші 

країни СНД. У рамках цього партнер-

ства обидві компанії активно працю-

ють над пошуком нових можливос-

тей для удосконалення обладнання 

і виробничих процесів для випуску 

панелей і блоків із автоклавного га-

зобетону.

Anton Ohlert – представник провідних 

європейських машинобудівних підпри-

ємств будівельної галузі, що має більш 

ніж 140-річний досвід роботи на схід-

ному ринку. Для підтримки клієнтів 

відкрито офіси у Москві і Санкт-Пете-

рбурзі (Росія), а також у містах інших 

країн – Київ (Україна), Вільнюс (Литва), 

Мінськ (Білорусь), Алмати (Казахстан), 

Таш-кент (Узбекистан).

Налагоджено також співробітництво 

з MFL Fiber Cement (Австрія). Зважаю-

чи на те, що Aircrete Europe є визна-

ним лідером з технологій автоклавного 

газобетону, а MFL Fiber Cement – все-

світньо відомий постачальник техноло-

гій фіброцементу, це партнерство дає 

можливість обом компаніям пропону-

вати комплексні рішення з виробни-

цтва легких збірних конструкцій у всіх 

країнах світу.

Укладена угода є відповіддю на зрос-

тання пропозицій від клієнтів з бага-

тьох країн світу, які зацікавлені у по-

ширенні легких будівельних виробів 

на своїх місцевих ринках.

Легкі будівельні вироби, передусім 

панелі з автоклавного газобетону і фі-

броцементу, мають спільну сировину 

і виробничі процеси. Кварцовий пісок 

і цемент – це важливі сировинні ком-

поненти, а використання автоклавів за-

безпечує необхідні структурні влас-

тивості цих вирбів.

Маючи такі подібні виробництва, 

фахівці фіброцементних заводів мо-

жуть не лише професійно оцінити їх 

ефективність, а й пропонувати своїм 

клієнтам альтернативний або додат-

ковий продукт з легких газобетонних 

панелей.

Aercon зменшить кількість ступенів з 7 до 4 у процесі виробництва після реалізації проєкту переходу від «нахиленого масиву» до Aircrete Flat-Cake
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Aercon, США

Враховуючи глобальні тенденції використання газобетон-

них панелей для конструкцій збірних будинків, у США також 

швидко освоюють їх виробництво. Наприклад, облицювання 

фасадів такими панелями – досить привабливий спосіб до-

повнити існуючу конструкцію (дерев’яну або сталеву) легки-

ми газобетонними виробами з високими ізоляційними і вог-

нестійкими характеристиками.

Aercon, єдиний виробник автоклавного газобетону в США, 

досі застосовував технологію різки масиву в вертикально-

му положенні Ytong. Адже завод був спроєктований для ви-

робництва переважно газоблоків. Нині у цій країні є високий 

попит на легкі панелі. Для того, щоб модернізувати існую-

чу лінію різки масиву з використанням новітньої технології, 

Aercon звернулася до Aircrete Europe як до технологічного 

партнера для реалізації цього проєкту, який планується за-

вершити в другій половині 2021 року.

CELCO S.A., Румунія

Нині газоблоки в Румунії мають значно більшу ринкову 

частку порівняно з керамічною цеглою. Тому як один з про-

відних постачальників продукції преміумкласу компанія Celco 

(заснована в 1973 році) не має намірів здавати свої позиції в 

майбутньому.

У 2020 році її фахівці спільно з Aircrete Europe розпоча-

ли проєкт з підвищення якості продукції та ефективності ви-

робничого процесу. Аудит заводу, проведений за два роки 

до цього, виявив необхідність удосконалити дві основні ви-

робничі зони – різки і пакування.

Для впровадження свого нового рішення Aircrete Europe 

спроєктувала новий міст з рухомими (висувними) ламелями, 

який встановлено на існуючій лінії різки.

Після введення моста в експлуатацію (оскільки блоки 

по всьому периметру тепер ущільнені) кути блоків не об-

ламуються під час різки, а також збільшилася їх точність. 

Це відбувається передусім тому, що блоки, особливо в се-

редині масиву, залишаються більш стійкими при вертикаль-

ній різці.

Під час реалізації проєкту була проведена повна ревізія лі-

нії різки. В результаті нова система зводить до мінімуму ри-

зик прилипання, оскільки блоки залишаються розділеними 

перед автоклавуванням.

Впроваджено нове рішення і на існуючій пакувальній лі-

нії. Розроблена Aircrete Europe модернізація нового похило-

го столу і поперечного конвеєра дозволяє обробляти різні 

типи піддонів, забезпечуючи додаткову гнучкість і ефектив-

ність при транспортуванні.

SYC ALC Co., Південна Корея

Свою діяльність SYC ALC Co. (SYC) розпочала у 1993 ро ці і 

стала провідним виробником автоклавного газобетону в міс-

ті Асансі. На заводі була встановлена лінії різки масиву в го-

ризонтальному положенні Aircrete, яку в 2013 році замінили 

лінією різки Hebel.

Передбачаючи зростання попиту на легкі панелі, в 2019 ро-

ці компанія вирішила збільшити виробничі потужності і мо-

дернізувати діюче обладнання.

Безперечно, для кожного великого проєкту потрібне ін-

дивідуальне рішення, яке б забезпечило його швидке ви-

конання і мінімізувало час простою виробництва. Про-

аналізувавши всі ринкові пропозиції, SYC зупинилася на 

пропозиціях Aircrete Europe для встановлення нової, по-

вністю автоматизованої лінії розвантаження, а також нових 

кранів і автоматичної лінії різки за передовою технологією.

Aercon стане першим заводом у США з лінією різки масиву 
в горизонтальному положенні Aircrete

В зоні пакування Celco реалізований новий похилий стіл і поперечний конвеєр

Новий мультифункціональний кран-маніпулятор автоматично піднімає 

масив і укладає його на два або три рівні відповідно до висоти автоклава
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Інвестиції у заводи з виробництва автоклавного газобетону – 

це вкладення в дуже прибутковий бізнес з відносно коротким 

терміном окупності. Але отримати фінансування від місцевих 

банків для початкового капіталу не так вже й просто. І це досить 

часто виявляється основною перешкодою на шляху до реаліза-

 Як працюють кредити, пов’язані з експортом

Гібридна модель Aircrete дозволяє будувати заводи з виробництва АГБ на базі 
європейських технологій з привабливим інвестиційним рівнем

ції проєкту. Навіть, якщо інвестори володіють достатніми акти-

вами або сильним балансом, проблемою може бути ліквідність, 

і тоді потрібне зовнішнє фінансування проєкту. Традиційні фі-

нансові установи в основному відмовляються фінансувати но-

вий проєкт, а у тих випадках, коли він розглядається, це відбу-

вається на досить невигідних для інвестора умовах.

Для вирішення цієї проблеми Aircrete Europe допомагає орга-

нізувати привабливе проєктне фінансування разом з FMO Bank. 

Це – голландський на 51% державний банк розвитку, який ін-

вестує в проєкти на ринках, що розвиваються, мають пози-

тивний соціальний та екологічний вплив, а також покращують 

можливість зайнятості та отримання доходів на місцевому рівні. 

Оскільки інвестиції у виробництво газобетону відповідають усім 

цим критеріям, Aircrete Europe і FMO Bank останнім часом пра-

цювали над декількома проєктами в усіх частинах світу.

Крім того, бізнес-департамент FMO Bank Нідерландів підтри-

мує проєкти, в яких зацікавлені голландці. Позики, пов’язані з 

експортом, пропонуються на привабливих умовах з середнім 

і довгим терміном окупності, при цьому перша виплата позики 

зазвичай відбувається тільки через 6 місяців після передачі про-

єкту. При обмеженому власному капіталі в розмірі 15% від вар-

тості контракту решта контракту, рівна 85% від усієї його вар-

тості, може бути профінансована.

Крім надання фінансової підтримки через кредит покупця ра-

зом з FMO Bank , Aircrete Europe також може надати кредит про-

давця, підкріплений страховкою Atradius, що особливо цікаво 

для середніх інвестицій, таких як модернізація існуючих газобе-

тонних виробництв. Завдяки цій ініціативі компанія може допо-

могти будь-якому підприємству, незалежно від його віку чи тех-

нології, яку воно використовує, модернізувати окремі процеси 

новітніми засобами автоматизації.

У минулорічному спецвипуску «Енергоефетивне будівництво. 

Газобетон» «Будівельного журналу» №1-2, 2020 (Construction 

magazine) була надрукована стаття «Заводи Aircrete з прива-

бливим інвестиційним рівнем», де розповідалося про переваги 

застосування гібридної моделі Aircrete для комплектації газобе-

тонних заводів. 

Гібридна модель Aircrete – це надійна і довговічна виробнича 

система, яка включає основні технології та послуги, пов’язані з 

системою різки масиву в горизонтальному положенні. У гібрид-

ній моделі Aircrete «серце» заводу, включаючи зону різки з ви-

сокошвидкісною ріжучою рамою з подвійним дротом, а також 

технологічні ноу-хау постачаються виключно з Нідерландів. В 

європейський асортимент входить також повільношвидкісний  

міксер і вдосконалена система управління. 

Решта непрофільних елементів заводу (таких як підготов-

ка сировини, вантажно-розвантажувальне устаткування, авто-

клавування та інше) реалізуються у співпраці з місцевими парт-

нерами, а де це можливо Aircrete China під контролем фахівців 

Aircrete Europe.

Гібридна модель Aircrete пропонує економічну версію заводу 

з виробництва блоків і панелей за європейською технологією. 

При нижчому рівні автоматизації і більшій частці додаткових ком-

понентів, що постачаються Aircrete China (на основі креслень і 

специфікацій Aircrete Europe), клієнти з меншим бюджетом, як і 

раніше, можуть користуватися унікальними можливостями тех-

нології різки масиву в горизонтальному положенні і виробляти 

якісну продукцію на своєму заводі.

На даний час різні проєкти з гібридною моделлю Aircrete 

успішно завершені в Китаї, а кілька інших проєктів в інших кра-

їнах, наприклад, будівництво нового заводу в Узбекистані, зна-

ходяться на стадії реалізації.
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Основні проблеми власників заводу за-

галом однакові для кожної галузі: низька 

якість продукції, недостатня ефектив-

ність, простої або перевантаження об-

ладнання, тривалий термін виконання за-

мовлень і потенційні загрози національній 

безпеці. Виробництво автоклавного газо-

бетону не є винятком і стикається з тими 

ж проблемами.

Керівники підприємств потребують на-

дійної метричної системи для визначення 

потенційних дільниць для удосконалення. 

Заводи, які проходять «перевірку» від на-

дійної третьої сторони, отримують план 

дій для підвищення продуктивності.

Газобетонні заводи з різними техноло-

гіями – незалежно від того, знаходяться 

вони в Німеччині, Нідерландах або Ки-

таї, стикаються з багатьма загальними 

проблемами:

• розведення шламу;

• низька якість продукції;

• висока кількість браку на лінії різки

       і на лінії розвантаження;

• проблеми процесу автоклавування;

• проблеми із сировиною;

• проблеми зі збільшенням виробництва;

• неможливість розширити асортимент;

• низький рівень автоматизації;

• проблеми з логістикою, пов’язані 

з сировиною, пакуванням і зонами збуту.

Одне з основних завдань Aircrete 

Europe – допомогти підприємствам з ви-

робництва газобетону в усьому світі пра-

цювати більш ефективно і продуктивно. 

Багаторічний досвід володіння заводами 

та їх обслуговування, що використову-

ють різні технології, дозволяє по-різному 

поглянути на проблеми, з якими стика-

ється кожен виробник. Система «Aircrete 

ТехАудит заводу» розроблена саме для 

вирішення всіх перерахованих проблем.

«Aircrete ТехАудит заводу» – 

інформація для удосконалення

Відповідно до назви, «Aircrete ТехАудит 

заводу» спрямований на комплексне об-

стеження всієї роботи підприємства, щоб 

отримати розуміння і надати професійні 

рекомендації для усунення наявних про-

блем. Отримані результати після деталь-

ного аналізу мають забезпечити:

• підвищення якості продукції;

• зниження експлуатаційних витрат;

• оптимізацію обсягів виробництва;

• підвищення безпеки і зниження 

ризиків праці.

Перед проведенням аудиту менедже-

рів просять заповнити і відправити анке-

ти. Таке попереднє ознайомлення допо-

магає ефективніше спланувати оглядову 

роботу на заводі. 

На основі питань, зазначених в анке-

ті, планується одноденне або дводен-

не відвідання виробничого об’єкта. Кон-

кретна діяльність двох фахівців Aircrete, 

відряджених на підприємство, також ор-

ганізовується відповідно до результатів 

підготовчої роботи. 

Запланований візит – це інспекційне об-

стеження заводу з подальшими інтерв’ю 

з керівниками заводу і ключовим вироб-

ничим персоналом. Проходить воно на 

визначених ділянках, починаючи з від-

ділу сировини. Всі обстеження ретельно 

фіксуються. У розмові з персоналом від-

бувається обмін інформацією, в тому 

числі про новітні методи роботи. 

Перші висновки коротко повідомля-

ються по закінченню відвідання заводу, а 

докладний звіт і рекомендації в розгорну-

тому вигляді для поліпшення виробництва 

надаються протягом двох тижнів, після 

чого проводиться конференц-зв’язок. 

Вартість послуг з проведення аудиту не- 

висока, тому що це не інженерні робо-

ти, а обмін професійною інформацією 

та надання рекомендацій з питань, на 

які чекає замовник.

Рекомендації не зобов’язують

Результати перевірки заводу з вироб-

ництва автоклавного газобетону можуть 

бути пов’язані з будь-яким процесом або 

обладнанням. У деяких випадках порадою 

може бути глибше вивчення конкретного 

механізму деякими фахівцями. Наступний 

крок на основі детальної перевірки – під-

готовка пропозиції для заміни комплекту-

ючих. У інших випадках – встановлення 

додаткового або нового обладнання.

«Aircrete ТехАудит» аналогічний неза-

лежному аудиту, проведеному галузе-

вим експертом. Тут важливо наголоси-

ти, що звіт є лише  рекомендацією до дії. 

Це не зобов’язує підприємство викону-

вати будь-які із заявлених висновків.

Проєкти модернізації можуть розпо-

чатися після того, як буде проведено по-

вний аналіз виробництва і на основі де-

тальних звітів і рекомендацій визначено 

конкретні рішення. 

Зважаючи на заборону міжнародних поїз-
док під час пандемії, Aircrete Europe продо-
вжує підтримувати своїх клієнтів по всьому 
світу і в будь-який час за допомогою но-
вої системи «Aircrete – залишаємося на 
зв’язку». Ця програма – додатково опти-
мізований асортимент послуг для мак-
симальної ефективності – включає нові 
функції, такі як віртуальне сканування 
виробництва і послуги віддаленого вводу 
обладнання в експлуатацію, і, що не менш 
важливо, пропонується зі значною зниж-
кою для зменшення фінансових витрат. 
Завдяки віддаленим онлайн-сервісам за-
мовникам більше не потрібно чекати, коли 
інженери компанії особисто прибудуть на 
місце, щоб протестувати встановлене об-
ладнання і перейти до виробництва.

Послуги на віддаленому доступі забезпечує програма 
«Aircrete – залишаємося на зв’язку»

З усіх питань звертайтеся до Антона Купави (a.kupava@aircrete.com) 

і представника в Києві Вадима Худіяша (khudiyash@ohlert.kiev.ua)


