
Flexsol W Cover 
Мембранні накриття для біогазових установок



Flexsol W Cover – 
накриття для газгольдера
FLEXSOL W COVER ЯВЛЯЄ СОБОЮ ІННОВАЦІЙНУ СИСТЕМУ 
ПОДВІЙНОГО НАКРИТТЯ З ВЕЛИКИМИ ЗМІННИМИ ОБ'ЄМОМ 
ЗБЕРІГАННЯ ГАЗУ В БІОГАЗОВИХ УСТАНОВКАХ.

ЗАВДЯКИ ОБТІЧНІЙ КУПОЛЬНІЙ ФОРМІ, СФОРМОВАНІЙ ПІД 
ТИСКОМ, FLEXSOL W COVER НЕ ВРАЗЛИВИЙ ДО ВПЛИВУ 
ПОГОДНИХ УМОВ.

Накриття для газгольдера
Обтічна купольна форма Flexsol W Cover не 
сприйнятлива до впливу погодних умов, тому що 
демпфується за рахунок жорсткості мембрани. Це 
забезпечує низьке навантаження на стінки 
бункера.

Завдяки високим хімічним і механічним 
властивостям матеріалу мембрани, W Cover має 
міцність, що в рази перевищує сили, які виникають 
у ньому.

W Cover складається з двох мембран, зовнішня 
завжди перебуває під тиском. Завдяки цьому дощ, 
сніг і вітер не мають жодного впливу на натяг і 
цілісність.

W Cover має величезну перевагу порівняно зі 
звичайними накриттями для сховищ, а саме: 
широкий діапазон регульованого обсягу 
зберігання газу.

Чому клієнти обирають Флексол:

✓ український виробник двошарових мебран
✓ реалізація проектів у короткі терміни
✓ фінансова вигода у порівнянні з європейськими 
виробниками

Клапан граничного тиску

Ізоляція зовнішнього покриття

Оріль Лідер (Україна)



Індивідуальний підхід

Кожне накриття W Cover – це унікальний проект, 
розроблений згідно з побажаннями клієнта та з 
урахуванням зовнішніх факторів. Купол 
складається з двох окремих мембран 
двошарової армованої тканини із захисним 
полімерним покриттям, що забезпечує хімічну 
стійкість.

Регульований обсяг зберігання газу 

W Cover - це величезний обсяг для зберігання 
газу діаметром до 40 метрів. Робочий тиск 
варіюється від 0 до 5 мБар, а скидання тиску до - 
1,5 мБар. Більш високий тиск можливий під запит. 
Ремені натягу та сітка забезпечують підтримку 
верхньої та нижньої мембран під час зниження 
тиску, не дають їй стикатися з продуктами 
бродіння. 

Встановлення накриття 

Застосування

W Cover доставляється на будівельний 
майданчик у готовому вигляді. 
Кріпильні ремені (витримують силу до 2500 кг) і 
сітка безпеки для десульфуризації (витримує до 
400 кг/м2) встановлюються під кутом. 
Опціонально може бути встановлений сервісний 
люк. 
 
Технічне обслуговування і термін експлуатації

Необхідно регулярно проводити огляд 
мембранного накриття. Ми надаємо 5 років 
гарантії.

.

ЗОВНІШНЯ МЕМБРАНА 
(СТІЙКА ДО УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ)

З'ЄДНАННЯ З ПОВІТРОВІДВОДІВ

КЛАПАН ГРАНИЧНОГО ТИСКУ

З'ЄДНАННЯ ДЛЯ ПОВІТРОВІДВОДІВ

РУЧНИЙ ВИСОТОМІР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ 
ОБ'ЄМУ ГАЗУ

Стандартна комплектація

ОПЦІЇ

ATEX вентилятори, ревізійні люки та оглядове вікно,
оздоблення кромки та висотоміра (для зимового 
періоду), УЗ прилад для вимірювання висоти,
апарат для тесту витоку газу

ВНУТРІШНЯ МЕМБРАНА (ХІМІЧНО СТІЙКА)

КОМПРЕСОР (АБО КОМПРЕСОРИ) 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ТИСКУ ЗОВНІШНЬОЇ МЕМБРАНИ

Клапан граничного тиску

Ізоляція зовнішнього покриття

Варіант з утепленням бункера та без нього

Переваги

Об'єм зберігання газу при діаметрі газгольдера 
в 30 м залежно від форми та висоти купола 
може сягати від 1700 - 5800 м3

Нижня мембрана має на 35% менше 
газопроникності
Простий в експлуатації та ремонті
Мінімальне навантаження на бункер, завдяки 
напівсферичній формі купола
Вітростійкість, низька ймовірність скупчення 
снігу, завдяки формі конструкції
Немає конденсату і корозії на стінках

Купол для збору газу в біогазовій установці.
Купол для збору газу у водоочисних установках.

Мембранне натяжіння

Оріль Лідер (Україна)



www.flexsoltank.com

info@flexsoltank.com

+380 56 766 07 97 


