
 

Sześcienny zbiornik kondensatu SDR-A 
(instalacja gromadzenia i powrotu kondensatu)

 Sześcienny zbiornik 
kondensatu SDR-A C 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budowa 

1. Instalacja gromadzenia i powrotu 
kondensatu z wyposażeniem 

1.1 Zbiornik kondensatu SDR-A 
1.2 Termometr bimetalowy ze 

wskaźnikiem zegarowym 
1.3 Wodowskaz z zaworami typ 16/14 
1.4 Korek spustowy 
1.5 Zawór pływakowy wody uzupełniającej 

(na życzenie) 

2. Zespół sterowania poziomu 
2.1 Czujnik poziomu ER/NRG 
2.2 Układ sterowania pompy  

3. Agregat pompowy 
3.1 Pompa kondensatu 
3.2 Zawór zwrotny  
3.3 Zawór odcinający z grzybkiem 

regulacyjnym 
3.4 Zespół manometru G ¼ 
3.5 Zawór odcinający 
 
 
 
 

 
 
Graniczne wartości stosowania 
 
Nadciśnienie robocze 0,1 bar 
Temperatura robocza 100°C 
 
Materiały 
St 37-2, 1.4541 i 1.4571 (lub odpowiedniki) 
 
Zasada działania, przeznaczenie 
Zadaniem instalacji gromadzenia i powrotu 
kondensatu jest odbiór kondensatu 
dopływającego do instalacji z odbiorników 
pary bezpośrednio lub za pośrednictwem 
rozprężacza. Ze zbiornika wchodzącego  
w skład instalacji kondensat tłoczony jest 
pompą, której praca sterowana jest  
w zależności od poziomu kondensatu  
w zbiorniku, do zbiornika wody zasilającej � 
z reguły przez odgazowywacz. Ciśnienie 
tłoczenia kondensatu może być 
wyregulowane przy wykorzystaniu zaworu 
odcinającego z grzybkiem regulacyjnym 
(poz. 3.3) oraz manometru (poz. 3.4) w taki 
sposób, aby jego wartość leżała na linii 
charakterystyki wydajności pompy. 
 
Zakres wielkości nominalnych 
Wielkość zbiornika magazynowego 
kondensatu zależy od ilości powstającego 
kondensatu. Oferowane są instalacje  
w zakresie od małych aż do pojemności 
2.500 l, na maksymalne natężenia dopływu 
kondensatu 10 t/h wg tabeli; dla większych 
ilości kondensatu na godzinę możliwa jest 
dostawa instalacji wykonanych specjalnie. 
 
Opcje zakresu dostawy 
1. Zbiornik kondensatu bez wyposażenia. 
2. Zbiornik kondensatu z kompletnym 

wyposażeniem, dostarczanym w stanie 
nie zamontowanym. 

3. Zbiornik kondensatu z zamontowanym 
kompletem wyposażenia. 

 
 
 

 

 



 

 

Wykonania 
Wykonanie bezciśnieniowe, z uszczelnie-
niami zapobiegającymi ucieczce pary 
wodnej powstającej przez rozprężenie wody 
przegrzanej, osadzone na podstawie  
z kształtowników stalowych. Zbiornik 
spawany z blachy o grubości 5 mm, 
pokrywa z blachy o grubości 8* mm. 
Konstrukcja wzmacniana kształtownikami, 
otwór rewizyjny lub właz w zależności od 
pojemności zbiornika**. 
Na żądanie zbiornik może być wyposażony 
w wężownice grzewcze lub chłodzące. 
Na żądanie możliwa dostawa zbiornika  
w wykonaniu z blachy ocynkowanej V2A lub 
V4A. 
 
* materiał konstrukcyjny zbiornika: stal 1.4541 i 1.4571: 
grubość ścianki 4 mm 
** otwór rewizyjny oraz wszystkie króćce zbiornika o 
długości/wysokości 100 mm 
 
Ochrona korozyjna zbiornika 
kondensatu 
 
Wykonanie podstawowe 
Zewnętrzna, chroniąca przed korozją 
powłoka lakiernicza nałożona na surowy 
podkład gruntu, wewnątrz bez powłoki. 
 
Z powłoką z tworzywa sztucznego �A� 
Powierzchnie wewnętrzne chronione 
powłoką z tworzywa sztucznego, 
powierzchnie zewnętrzne bez powłoki. 
Powłoka chroniąca powierzchnie 
wewnętrzne zbiornika utworzona jest  
z utwardzanego termicznie duroplastu 
nakładanego w pięciu warstwach do łącznej 
grubości 250 µm. 
Przygotowanie zbiornika do nakładania 
powłoki chroniącej przed korozją ściany 
wewnętrzne przebiega według wymagań 
normy VDI 2532 lub DIN 28051. 
Przygotowanie podłoża osiąga się przez 
obróbkę strumieniowo-cierną wg wymagań 
normy DIN 55928, do znormalizowanego 
stopnia czystości SA3. 
Materiał powłokotwórczy nakłada się  
w pięciu pojedynczych warstwach, przy 
czym każda z nich utwardzana jest wstępnie 
w temperaturze 145°C. Następnie 
przeprowadza się kontrolę wstępnego 
utwardzenia warstwy a cały system warstw 
utwardza się ostatecznie w temperaturze 
220°C. 
Na koniec antykorozyjną powłokę ścian 
wewnętrznych poddaje się jeszcze raz 
badaniom grubości i porowatości warstwy 
wg wymagań VDI 2539. 
Tak otrzymana powłoka z tworzywa 
sztucznego wytrzymuje trwałe 
oddziaływanie temperatury 130°C chroniąc 
przy tym przed korozją wewnętrzne 
powierzchnie ścian zbiornika. Powłoka ta 
stanowi skuteczną zaporę przed dyfuzją 
pary wodnej, jest fizjologicznie obojętna,  
a kondensat pozostający w kontakcie  
z powłoką pozostaje neutralny pod 
względem smaku i zapachu. 
Cechy organoleptyczne: powierzchnia 
powłoki satynowa w odcieniu czerwono-
brązowym. 
 
Z powłoką z tworzywa sztucznego �B� 
Powierzchnie wewnętrzne chronione 
powłoką z tworzywa sztucznego, 
powierzchnie zewnętrzne bez powłoki. 
Chroniąca przed korozją wewnętrzne ściany 
zbiornika powłoka zbudowana jest z 
termicznie utwardzanego duroplastu na 
bazie modyfikowanych żywic epoksydowo-
smołowych o grubości warstwy 500 µm. 
Powłoka jest trwale odporna na działanie 
temperatury 95°C w kontakcie z wodą lub 
parą wodną. 
Przygotowanie zbiornika do nakładania 
powłoki na jego ściany wewnętrzne oraz 
badania kontrolne powłoki przebiegają 
identycznie jak w przypadku powłoki �A�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Króćce 
I     wlot kondensatu 
II    wylot pary wodnej z rozprężenia 
III   króćce do montażu wodowskazu  
      z zaworami 
IV króciec termometru 
V króciec opróżniania  
VI  króciec doprowadzenia wody 
 uzupełniającej (na żądanie) 
VII króciec czujnika poziomu 
VIII króciec przelotowy 
IX króciec przyłącza pompy 
 
 
 
  

Wymiary i masy 
 

Oznaczenie wielkości zbiornika GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6 GR7 
Maks. natężenie dopływu kondensatu 
(m3/h) 1 2 3 4 6 8 10 

Pojemność zbiornika (l) 340 550 750 1000 1500 2000 2500 
Dopuszczalne nadciśnienie robocze (bar) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Długość L ca 1100 1350 1450 1550 1800 2000 2200 
Szerokość B 610 760 900 1000 1250 1450 1600 
Wysokość H 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Wymiary zabudowy 
(mm) 

Wysokość łączna ca 1500 1500 1600 1600 1600 1600 1600 
 I  wlot kondensatu 1 1 ¼ 1 ½ 2 3 3 3 

II odpowietrzenie 2 3 4 4 4 4 4 
III poziom wody ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 
IV termometr ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 
V opróżnianie ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 
VI woda dodatkowa ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ 
VII czujnik poziomu 1 1 1 1 1 1 1 
VIII przelew 1 1 ¼ 1 ½ 2 3 3 3 

Średnice króćców 
(R�) 

IX przyłącze pompy 
Waga ca (kg) 175 225 255 305 395 510 580 

 
 



 

 

 
Zbiorniki kondensatu (instalacji do 
gromadzenia i powrotu kondensatu) 
SDR-A w komplecie z pompami 
W skład instalacji wchodzą pompy stojące 
typoszeregu CR... zainstalowane na 
zewnątrz zbiornika, typ: wysokociśnieniowe 
pompy wirowe o budowie wieloczłonowej. 
Korpus z żeliwa, wał i kierownica ze stali 
chromowo-niklowej, wirnik ze stali 
chromowo-niklowej. Uszczelnienie wału 
uszczelnieniami z pierścieniem ślizgowym  
z docieranymi pierścieniami ze stopu 
twardego. 
Króćce ssawny i tłoczny: 
CR 2: 1� 
CR 4: 1 ¼� 
CR 8: 1 ½� 
Jako napęd stosowany jest silnik 
znormalizowany o niskim poziomie emisji 
hałasu, postać konstrukcyjna V 18, 380 V/Y 
do 3 kW. 
Kierunek wirowania wału: patrząc od strony 
napędu w lewo! 
Zakres zastosowań: przetłaczanie 
kondensatu w zakresie do 100°C. 
 
** dostawa możliwa również z pompami 
wykonanymi ze stali stopowej, typoszeregu 
CRN. 

Wykresy charakterystyk przepływowych 
Poniżej zamieszczone są diagramy charakterystyk przepływowych QH (Q � natężenie przepływu, 
H � zapas antykawitacyjny pompy (NPSH)) przy aktualnej prędkości obrotowej silnika pompy 
zasilanego z sieci 3 x 400 V. 
QH 2900 min-1 podaje wartość średnią na stopień i może służyć do przeliczania na inne prędkości 
obrotowe. 
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Zbiorniki kondensatu (instalacje 
gromadzenia i powrotu kondensatu) 
składające się z następujących 
elementów: 
 
Poz.  
1. Zbiornik kondensatu 
2. Termometr 
3. Wodowskaz z zaworami 
4. Zawór pływakowy wody uzupełniającej 
5. Czujnik poziomu ER/NRG 
6. Układ sterowania pompy SR lub 

regulator/ogranicznik poziomu VR/NRS 
7. Pompa kondensatu CR 
8. Zawór zwrotny  
9. Zawór odcinający z grzybkiem 

regulacyjnym 
10. Zespół manometru 
11. Zawór odcinający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy zamawianiu podawać: 
Ilość kondensatu dopływającego w 
jednostce czasu, temperaturę kondensatu, 
wysokość tłoczenia pompy/pomp kondensatu, 
rodzaj sterowania pomp. 
 
 
 
Dostawa wg naszych Ogólnych Warunków 
Dostawy 
 
 
Zastrzega się prawo do wprowadzania 
zmian konstrukcji i danych technicznych. 
 
 

 
 
Zbiorniki kondensatu (instalacje gromadzenia i powrotu kondensatu) złożone ze zbiornika 
kondensatu z wyposażeniem podstawowym, pompy (pomp) kondensatu, armatury i układu 
sterowania pomp. Na żądanie możliwa dostawa zabezpieczenia przed pracą pomp na 
sucho. Również na żądanie możliwa dostawa sterowanego czasowo przełączania pomp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiornik kondensatu współpracujący z zewnętrzną pompą 
Zbiorniki kondensatu z pompą wewnętrzną � patrz karta katalogowa SDR-I. 
 
 
 

 




