Skrojone na miarę
Rozwiązania dla biogazu i magazynowania gnojowicy
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Trwałe i efektywne rozwiązania w nowoczesnym
gospodarstwie
Najwyższej jakości syntetyczne
tkaniny z HUESKER to najdłuższa
żywotność. Od 30 lat ﬁrma bada,
rozwija i wdraża najróżniejsze
rozwiązania dla branży rolniczej.
Wieloletnie doświadczenie w
branży, ale i całkowita produkcja w
jednym miejscu pozwala uzyskać
szeroką paletę rozwiązań i wysoką
funkcjonalność.

Dachy okrywające Covertec z grupy „Biogaz i magazynowanie gnojowicy”
chronią zawartość zbiornika przed opadami atmosferycznymi, ale
także środowisko naturalne przed wydostawaniem się odorów i gazów
cieplarnianych do atmosfery. Alternatywą dla dachów okrywających są
pokrywy pływające oraz folie pływające.
Dach gazoszczelny z podwójną membraną jest przeznaczony specjalnie dla
instalacji biogazowych. Membrany do ochrony betonu, laguny odkryte lub z
dachem pływającym, a także elastyczne zbiorniki na ciecze uzupełniają ofertę.
Poza tym HUESKER produkuje całą paletę produktów w grupie „Oświetlenie
i wentylacja” dla utrzymania optymalnych warunków w budynkach
inwentarskich. Należą do nich kurtyny automatyczne, siatki przeciwwietrzne i
bramy Lubratec (zwijane, składane, przesuwne), a także świetliki kalenicowe
z wentylacją Skytex, wentylatory przemysłowe Ventitec oraz rękawy
wentylacyjne Vetsmattubes.
Osłony pastwiskowe osłaniają zwierzęta, płody rolne lub maszyny poza
gospodarstwem, a automatyczne osłony transportowe Flexcover
zabezpieczają przyczepy przed warunkami atmosferycznymi oraz gubieniem
zawartości w czasie transportu.

3

4

Dachy okrywające Covertec Efektywna ochrona
środowiska przed gazami cieplarnianymi
Dach okrywający Covertec to produkt z grupy premium. Przeznaczony
jako doposażenie zbiorników z gnojowicą, ale także dla branży biogazu
(magazynowanie gnojowicy lub pofermentu). Również w Polsce prawo
wymaga od rolników i operatorów biogazowni ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych poprzez okrycie zbiorników.
Dach okrywający występuje w wersji ograniczającej emisję gazów, ale
także w wersji gazoszczelnej do średnicy zew. 50m. Słup centralny z
drewna hartowanego Azobe/Bongosi lub w opcji ze stali kwasoodpornej.
Poszycie na obwodzie dachu jest zakończone specjalnym rękawem, w
którym znajdują się wygięte do kształtu zbiornika rury stalowe. Dach
naciąga się pasami poprzez rury obwodowe i kotwi do ścian zbiornika
klamrami kwasoodpornymi.

w opcji prowadnica
kierunkowa mieszadła
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GŁÓWNE CECHY
• membrana High-TechPVC wzmacniana splotem,
gramatura min. 900g/m2,
strona zewnętrzna
lakierowana dla redukcji
przylegania brudu i śniegu,
wytrzymałość na rozrywanie
4200/4000 N/5cm, nieznaczna
przenikalność gazowa, wysoka
odporność na promienie UV
• membrana ma fabrycznie
zintegrowany rękaw do rur
napinających (nie jest osobno
wszyta lub wtopiona)
• napinanie najwyższej jakości
pasami za pomocą klamr ze
stali kwasoodpornej. Ilość
zestawów napinających wg
obliczeń statytcznych
• słup z drewna hartowanego
(monolit, nie klejone) lub stali
kwasoodpornej
• dwa otwory serwisowe
90x130cm (w opcji inne
wymiary i dodatkowe otwory)
• kąt dachu dobierany wg
indywidualnych obliczeń
statycznych i strefy śniegowej

Zalety:
• najwyższej jakości surowce użyte
do produkcji
• średnica dachu do Ø=50m
• stosowane w zbiornikach
betonowych lub stalowych
• redukcja emisji odorów i
amoniaku ponad 95%
• zapobiega ulatnianiu azotu z
nawozu płynnego
• zapobiega rozcieńczaniu nawozu
przez opady
• pełna dokumentacja statycznowytrzymałościowa wg lokalnej
strefy śniegowej i wiatrowej
• montaż w cenie
• 2 lata pełnej gwarancji (w opcji
10 lat)
• przewidywany czas eksploatacji
min. 20 lat

Nowość – dach okrywający ze stałym słupem:
to rozwiązanie dedykowane do zbiorników o średnicy do 25m.
Słup jest napięty dodatkowymi pasami, niezależnymi od pasów w dachu.

Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•

słup centralny stoi stabilnie w zbiorniku bez dachu. Zbiornik może być napełniony
dach może być zamontowany w późniejszym terminie
zbiornik nie musi być opróżniony przy wymianie lub naprawie dachu
dach może być częściowo zwinięty – np. przy pracach konserwacyjnych
najwyższa wytrzymałość pasów napinających
osobny system napinający do słupa i do membrany
1 otwór serwisowy 90x130 cm
kąt dachu, ilość pasów napinających dobrana wg
indywidualnych obliczeń statycznych i strefy
śniegowej
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Dach gazoszczelny Covertec z 1-membraną

GŁÓWNE CECHY
• membrana High-TechPVC wzmacniana splotem,
gramatura min. 900g/m2,
strona zewnętrzna
lakierowana dla redukcji
przylegania brudu i śniegu,
wytrzymałość na rozrywanie
4200/4000 N/5cm, nieznaczna
przenikalność gazowa, wysoka
odporność na promienie UV
• stosowane w zbiornikach
betonowych lub stalowych do
Ø=50m
• zawór awaryjny nad i
podciśnienia, wydajność
1.000 m³/h z certyﬁkatem
TUV, (standardowo +3,5 mbar,
-0,5 mbar)
• słup z drewna hartowanego
(monolit, nie klejone) lub stali
kwasoodpornej
• napinanie najwyższej jakości
pasami za pomocą klamr ze
stali kwasoodpornej. Ilość
zestawów napinających wg
obliczeń statytcznych
• dwa gazoszczelne otwory
serwisowe (w opcji różne
wymiary i dodatkowe otwory)
• pełna dokumentacja
statyczno-wytrzymałościowa
wg lokalnej strefy śniegowej i
wiatrowej
• 4 lata gwarancji
• przewidywany czas
eksploatacji 15 lat

Dach gazoszczelny z 1-membraną jest przeznaczony do fermentorów, zbiorników
fermentacji wtórnej oraz zbiorników zrzutowych z pofermentem, gdzie uzyskuje się
biogaz i dba o ograniczenie emisji odorów i gazów do atmosfery.
Specjalne mocowanie membrany do korony zbiornika jest wykonane w technice
gazoszczelnej. Także gazoszczelne otwory serwisowe mogą być użyte nawet przy
napełnionym zbiorniku.
Produkt innowacyjny Huesker – patent DE 20 2013 105 645 U1
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Dach okrywający z „płucem” gazoszczelnym Covertec

GŁÓWNE CECHY

Dach okrywający z „płucem” gazoszczelnym to standardowy dach wyposażony w
worek gazoszczelny do gromadzenia biogazu. Stosowany najczęściej w zbiornikach
pofermentacyjnych w instalacjach z fermentacją 2-stopniową do odzyskiwania
resztek biogazu.
Konstrukcja dachu jest wykonana w technologii gazoszczelnej, zarówno
umocowanie „płuca” jak i styk membrany z koroną zbiornika. Otwory rewizyjne
również gazoszczelne.
Produkt innowacyjny HUESKER – patent DE 20 2013 105 645 U1

• membrana High-Tech-PVC
wzmacniana splotem,
• gramatura min. 900g/m2,
strona zewnętrzna
lakierowana dla redukcji
przylegania brudu i śniegu,
wytrzymałość na rozrywanie
4200/4000 N/5cm, nieznaczna
przenikalność gazowa, wysoka
odporność na promienie UV
• stosowane w zbiornikach
betonowych lub stalowych do
Ø=50m
• zawór awaryjny nad i
podciśnienia, wydajność 1.000
m³/h z certyﬁkatem TUV,
(standardowo +3,5 mbar,
-0,5 mbar)
• słup z drewna hartowanego
(monolit, nie klejone) lub stali
kwasoodpornej
• napinanie najwyższej jakości
pasami za pomocą klamr ze
stali kwasoodpornej. Ilość
zestawów napinających wg
obliczeń statytcznych
• dwa gazoszczelne otwory
serwisowe (w opcji różne
wymiary i dodatkowe otwory)
• pełna dokumentacja
statyczno-wytrzymałościowa
wg lokalnej strefy śniegowej i
wiatrowej
• 4 lata gwarancji
• przewidywany czas
eksploatacji 15 lat
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Dach gazoszczelny Covertec z podwójną membraną
Najwyższe bezpieczeństwo technologiczne dla biogazowni
Dach gazoszczelny Covertec z podwójną membraną jest produktem
innowacyjnym w klasie premium. System składa się z dwóch oddzielnych
membran PES-PVC. Membrana zewnętrzna jest zawsze wypukła, a
wewnętrzna ruchoma jest jednocześnie magazynem gazu. Zmienia swoje
położenie w zależności od ilości magazynowanego gazu.
Kulisty kształt poszycia zapobiega zaleganiu śniegu, ale także zapewnia
maksymalną pojemność zbiornika gazu. Membrana ma minimalną
przenikalność gazową, wysoką odporność na promienie UV, 7.
a specjalna, lakierowana powłoka dodatkowo uszczelnia i wzmacnia
poszycie oraz zwiększa efekt spływania deszczu lub śniegu poza dach.

9

GŁÓWNE CECHY
Zalety:
• membrana High-Tech-PVC
wzmacniana splotem,
gramatura min. 900g/m2,
strona zewnętrzna
lakierowana dla redukcji
przylegania brudu i śniegu,
wytrzymałość na rozrywanie
4200/4000 N/5cm, nieznaczna
przenikalność gazowa, wysoka
odporność na promienie UV
• wbudowany wentylator
nadciśnienia do zapewnienia
wypukłości membrany
zewnętrznej. Obudowa ze stali
kwasoodpornej.
• słup z drewna hartowanego
(monolit, nie klejone) lub stali
kwasoodpornej
• konstrukcja napinająca
ze stali kwasoodpornej
oraz zintegrowana siatka
odsiarczacza
• wbudowany system
odprowadzania kondensatu,
wody deszczowej i
zabudowana korona dla
ochrony zbiornika
• zawór awaryjny nad i
podciśnienia, wydajność
1.000 m³/h z certyﬁkatem
TUV, (standardowo +3,5 mbar,
-0,5 mbar)
• wizualny system kontroli ilości
zgromadzonego biogazu

• najwyższej jakości materiały
• ciśnienie robocze +3,5 mbar,
chwilowe do +10 mbar
• stosowane w zbiornikach
betonowych lub stalowych do
Ø=45m
• pełna dokumentacja statycznowytrzymałościowa wg lokalnej
strefy śniegowej i wiatrowej
• napinanie najwyższej jakości
pasami za pomocą klamr ze stali
kwasoodpornej. Ilość zestawów
napinających wg obliczeń
statytcznych
• montaż w cenie
• największa pojemność
magazynowa gazu dzięki
kształtowi kulistemu
• brak zalegania śniegu na dachu
• 4 lata gwarancji
• przewidywany czas eksploatacji
15 lat
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Kamera wykrywająca wycieki gazu Covertec
Do wykrywania nieszczelności i wycieków gazu w instalacjach biogazowych, HUESKER
wykorzystuje najnowszą technologie na rynku – kamerę wykrywającą wycieki gazu FLIR GF 320.
Monterzy HUESKER dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży biogazu oraz kamerze, potraﬁą
nie tylko błyskawicznie wykryć miejsce nieszczelności, którym ulatnia się biogaz, ale także na
życzenie naprawić małe nieszczelności i skorygować siłę napięcia pasów na miejscu inwestycji.
Kontrola szczelności instalacji nie tylko podnosi bezpieczeństwo biogazowni, ale także zwiększa
zysk instalacji, zapobiegając ulatnianiu się biogazu do atmosfery.

Zalety:
• najnowsza technologia – kamera FLIR GF 320
• przedstawienie wyników badania, oznaczenie miejsc nieszczelności
• opcjonalnie możliwość naprawy mniejszych nieszczelności na miejscu inwestycji
zgodne z bhp
• sprawdzenie i korekta siły napinającej pasy
• ponowne sprawdzenie szczelności po naprawie
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Pokrywa pływająca Covertec

Pokrywy pływające Covertec są
zalecane przede wszystkim do
starych zbiorników, gdzie nie
ma dokumentacji technicznej i
badań statycznych, lub ich wiek
nie gwarantuje wytrzymałości
zbiornika do zamontowania
dachu okrywającego ze słupem.
Ta alternatywa pozwala przykryć
płyn, redukując emisje gazów
cieplarnianych do atmosfery bez
potrzeby ingerencji w konstrukcje
zbiornika.

Polecamy dwa możliwe rozwiązania:
• Pokrywa pływająca składa się z ułożonych obok siebie na powierzchni,
samopływających kaﬂi z kwasoodpornego tworzywa HDPE. Każdy z kaﬂi
to wytłoczona, szczelna forma 6-kąta foremnego (ﬁ=68cm, h=13cm), która
sama się poziomuje przykrywając płyn do 98% powierzchni zbiornika. W
każdym kaﬂu znajduje się obciążnik, który pomaga w samoistnym ułożeniu
się pokrywy na powierzchni płynu, ale także zapobiega przesuwaniu się
kaﬂi podczas wiatru na jedną stronę zbiornika odsłaniając jego lustro.
Wystarczy tylko włożyć kaﬂe do zbiornika a pokrywa ułoży się samoistnie.
Nie jest konieczne opróżnianie zbiornika z płynu podczas montażu.
Przeznaczone do zbiorników i lagun odkrytych.
Produkt innowacyjny HUESKER – patent 10 2015 119 675.1
• Folia pływająca ze zbrojonej folii 900g/m2 PVC rozłożonej na całej
powierzchni płynu, podtrzymywanej 5 pływakami z HDPE na środku
zbiornika i specjalnej okrągłej, pływającej ramy przy wewnętrznej ścianie
zbiornika. Całość jest odpowiednio napięta, pływając i poruszając się
razem z lustrem płynu w zbiorniku. Folia pływająca może być wyposażona
w otwór serwisowy do inspekcji mieszadła.
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Laguny otwarte Covertec i laguny z dachem
pływającym

GŁÓWNE CECHY
• najtańszy wariant
magazynowania płynów
• możliwość wbudowania
mieszadła
• możliwość doprowadzenia
stacji odbioru i zadawania
płynu

Jako uzupełnienie oferty
dla biogazowni i w celach
magazynowania płynów
polecamy laguny otwarte lub
laguny z dachem pływającym.
Rozwiązania te są najtańszym
sposobem magazynowania
płynów jednocześnie zapewniając
największą pojemność
magazynową i wymaganą
ochronę środowiska. Najczęściej
gromadzonymi płynami są
poferment, gnojowica, woda
deszczowa, woda użytkowa, ścieki i
inne płyny.

Membrana laguny składa się ze specjalnej podwójnej folii zbrojonej,
zgrzanej pod wymiar i kształt laguny, ułożonej na ﬁlcu technicznym.
Na życzenie możliwa dodatkowa warstwa podłączona pod studzienkę
kontrolną – jako tzw. system wykrywania przecieków.
Zalety:
• prosta procedura pozwolenia na budowę
• najwyższe bezpieczeństwo dzięki podwójnej membranie (w opcji także
pojedyncza)
• najwyższej jakości materiały
• system wykrywania przecieków (opcja)
• kształt laguny to standardowo kwadrat, ale możliwe wykonanie pod
kształt nietypowej działki
• dach pływający ograniczający emisję odorów (opcja)
• zalecana pojemność magazynowa do 10000m3 (możliwe większe)
• gwarancja 4 lata
• przewidywany czas eksploatacji 15 lat

Leckagesonde

2%
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Zbiornik elastyczny Covertec
Zbiornik elastyczny Covertec
jest elastycznym, zamkniętym
workiem do gromadzenia płynów
o pojemności 100-5000m3.
Stosowany do magazynowania
płynów jednorodnych, ale także
gnojowicy czy pofermentu. Cały
proces projektowania i produkcja
zbiornika przebiega we fabryce
na cyfrowo sterowanych ploterach
tnących i zgrzewarkach. Z uwagi
na pojemność zbiornik wymaga
przygotowania terenu.

Zalety:
• zintegrowany, szczelny dach zapobiega emisji odorów i rozcieńczaniu
gromadzonego płynu
• atrakcyjny cenowo w porównaniu do zadaszonych zbiorników
betonowych czy stalowych
• niskie koszty recyklingu po okresie eksploatacji
• kompletna produkcja we fabryce nie wymaga dodatkowego zgrzewania
podczas montażu
• możliwość wbudowania mieszadła
• możliwość konfekcji zbiornika pod kształt działki
• możliwość podłączenia systemu zadawania/odbioru płynu
• gwarancja 4 lata
• przewidywany czas eksploatacji min. 15 lat
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Zbiornik elastyczny na wodę Covertec
Do ciągłego lub okresowego magazynowania wody

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Zbiorniki elastyczne Covertec to wysokiej jakości zbiorniki do okresowego
lub ciągłego magazynowania płynów jednorodnych w gospodarstwie lub
na oddalonym polu. Montaż nie wymaga prac ziemnych i przygotowania
terenu. Zbiornik posiada dwa przyłącza: 2” lub 3” oraz zawory
odpowietrzające. Zbiorniki można łączyć w systemy.
Zastosowana specjalna folia w zależności od przeznaczenia posiada
odpowiednie certyﬁkaty dopuszczające do magazynowanie płynu w tym
także wody pitnej. Zbiornik jest konfekcjonowany w całości we fabryce.
Pojemność 100-1000m3.
Zastosowania w rolnictwie, przemyśle, górnictwie, pożarnictwie. Zbiornik
może być konfekcjonowany pod dokładne wymiary klienta. 4 lata gwarancji.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

woda pitna (certyﬁkat)
woda deszczowa
woda użytkowa
woda przeciwpożarowa
ścieki jednorodne
płyny technologiczne
jednorodne
gnojowica
nawozy płynne
CO2
opryski
trawniki i stadiony
inne płyny w misjach
humanitarnych
lub procesach
technologicznych
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Referencje

DANE

Dach gazoszczelny z podwójną membraną – Grefrath Niemcy (referencje w Polsce na telefon)

• lokalizacja – Grefrath Niemcy
• dach gazoszczelny z podwójną
membraną
• zbiornik betonowy ﬁ=26.60m,
h=6.00m
• kolor: szary RAL 7042
• folia gazoszczelna 900g/m2
• pojemność magazynowa gazu
1488 m3
• wysokość membrany wew.
6.00 m ponad krawędź
zbiornika
• wysokość membrany zew. 7.00 m
ponad krawędź zbiornika

DANE

• lokalizacja – Kruszwica Polska
• dach okrywający na gnojowicę
• zbiornik betonowy ﬁ=23.00m,
h=6.00m
• kolor: zielony RAL 6005
• folia gazoszczelna 900g/m2

Dach okrywający na zbiorniku betonowym – Kruszwica Polska (referencje w Polsce na telefon)

DANE

• lokalizacja – Ipsden Anglia
• zbiornik elastyczny na
gnojowicę
• wymiary 23x50 m każdy
• ilość 2 sztuki
• pojemność: 2x 5000 m3

Zbiornik elastyczny Covertec – Ipsden Anglia (referencje w Polsce na telefon)

16

Elastyczne membrany ochronne do betonu COVERTEC
Proste i skuteczne zabezpieczenie przed korozją betonu
Elastyczne membrany
ochronne do betonu stosuje
się na posadzce, ścianach
i stropach zbiorników
betonowych. Zapobiegają
bezpośredniemu kontaktowi
agresywnego płynu z
betonem. Membrana składa
się z dwóch warstw:
• CPL PP – elastyczna,
szczelna folia TPO 1,5 mm
grubości od zewnątrz do
bezpośredniego kontaktu
z płynem oraz od strony
betonu struktura 3-D do
zabetonowania w elewacji
zbiornika.

• CPL HDPE – specjalna, szczelna folia, możliwa do formowania 1,5 mm
grubości powłoka ze specjalnymi kształtkami do mocowania w betonie
Zalety stosowania membran do ochrony betonu:
• membrana jest elastyczna i prosta w montażu nawet na okrągłych
powierzchniach
• dostarczana w rolkach lub gotowa pod wymiar zbiornika
• na życzenie dodatkowe uszczelniania na fugach lub w newralgicznych
miejscach
• pewne i wytrzymałe mocowanie do betonu
• doskonała odporność na kwasy i chemikalia
• doskonała odporność na uszkodzenia mechaniczne i pracę betonu w
różnych temperaturach
• przenikalność gazowa znikoma
• niewrażliwa na pęknięcia i zarysowania betonu
• 10 lat gwarancji
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Powłoka antykorozyjna FPP do betonu Covertec

Zbiorniki betonowe oraz silosy na kiszonki podlegają naturalnej chemicznej
korozji betonu poprzez kontakt kwasów i agresywnych substancji ze ścianami
betonu. W zależności od jakości i klasy użytego betonu zmienia się jego
porowatość i mikropęknięcia. Także powłoka ochronna ulega z czasem
utlenieniu i rozpoczyna się proces powolnego trawienia betonu. HUESKER
poleca technologie okrywania wewnętrznej strony zbiornika lub silosu
specjalną powłoką.
Powłoka antykorozyjna Covertec FPP składa się ze specjalnej folii zgrzanej
z 1.5 mm warstwą ﬁlcu technicznego. Folia odpowiada za szczelność, ﬁlc
techniczny za elastyczność i wytrzymałość. Całość jest mocowana do ścian
zbiornika tworząc barierę ochronna dla betonu. Ewentualna wymiana
powłoki FPP nie stanowi problemu.

Przed:

Zalety:
• skuteczna powłoka antykorozyjna
FPP
• trwała, elastyczna i szczelna
• kontrola szczelności po konfekcji
• przeznaczona do odkrytych i
zamkniętych zbiorników
• możliwa do stosowania przy
zainstalowanych mieszadłach
• odporna na gnojowicę i poferment
• odporność na UV
• uszczelnienie dużych skupisk z
pęknięciami
• 10 lat gwarancji

Po:
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Zgrzewanie wysokoczęstotliwościowe

Próby wytrzymałościowe w laboratorium

Produkcja i konfekcja

Widok na nową fabrykę w Dulmen Niemcy

Projektowanie komputerowe
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Rozwój i produkcja
Firma HUESKER Synthetic GmbH rozwija, produkuje i wprowadza na
rynek tekstylne systemy rozwiązań dla rolnictwa. Intensywna współpraca
naszych inżynierów z klientami, biurami projektowymi, a także instytucjami
naukowymi owocuje dostosowaniem technologii do praktycznych wymagań
rynku oraz paletą produktów i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych
potrzeb rolników. Inwestujemy w innowacyjność, niezawodność i
praktyczność oferowanych rozwiązań nie zapominając o ochronie
środowiska.
Odpowiedzią na coraz większe zapotrzebowanie na produkty HUESKER,
oprócz centralnej fabryki w Gescher, jest oddany do użytku w kwietniu 2015
r. nowy kompleks biurowy z nowoczesną fabryką w Duelmen w Niemczech.
Dzięki nowej powierzchni produkcyjnej 7500 m2 oraz pomieszczeniom
biurowym 950 m2 jesteśmy w stanie jeszcze skuteczniej i szybciej realizować
zamówienia klientów z całego świata.

HUESKER Synthetic GmbH
Fabrikstraße 13–15, 48712 Gescher
Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
E-Mail: techtex@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.de

Biuro Polska
Jarocin 63-200, Niepodległości 14
tel.
+48 62/ 747 53 96
e-mail biuro@huesker-agro.pl
web.
www.huesker-agro.pl

08/16 B Copyright by HUESKER Synthetic GmbH, Gescher

Lubratec®, Ventitec® i Skytex® są zarejestrowanymi markami Huesker Synthetic GmbH.
HUESKER Synthetic posiada certyﬁkat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.

