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Wysoce skuteczne nawozy doglebowe RSM są powszechnie wykorzystywane są we współczesnym rolnictwie. 
Roztwór saletrzano-mocznikowy ma postać płynną. Powinien być przechowywany w zamkniętych pojemnikach 
z odpowietrzaniem, w temperaturze wyższej niż temperatury krystalizacji. 

Mimo, że nawóz RSM charakteryzuje się właściwościami korozyjnymi, z powodzeniem może być przechowywany 
także w odpowiednio zaprojektowanych i wykonanych zbiornikach stalowych. Dedykowane do RSM-ów 
zbiorniki ze stali węglowej powlekane są wewnętrznie specjalistyczną powłoką, która zabezpiecza przed 
korozją i gwarantuje możliwość długookresowego użytkowania. Wszystkie elementy wyposażenia zbiornika są 
wykonane w taki sposób, by zapewnić wytrzymałość w kontakcie z nawozami azotowymi. Dedykowana wanna 
ociekowa, znajdująca się pod całą długością zbiornika na RSM, zabezpiecza grunt na którym stoi zbiornik przed 
ewentualnym wyciekiem z króćca spustowego.

DLA 
KOGO?

ZBIORNIKI   
na RSM



informacje 
ogólne

 blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce 
strumieniowo-ściernej - stopień czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1

norma WUDT/UC/2003

kształt zbiornik walcowy poziomy

materiał atestowana stal węglowa; płaszcz i dennice wykonane z blachy 
o grubości 6 mm

liczba komór 1 lub 2

objętość (m3) standardowe pojemności: 25m3 i 50m3 (możliwość wykonania 
zbiornika o pojemności zgodnej z wymaganiami klienta, do 200 m3)

średnica (mm) od 2000 do 4000 mm

liczba płaszczy jednopłaszczowy 

temperatura 
pracy od -20 do +50OC

zabezpieczenie  
zewnętrzne powłoka epoksydowa w klasie C3, C4 lub C5 wg PN-EN ISO 12944-2

zabezpieczenie 
wewnętrzne specjalistyczna powłoka odporna na działanie RSM 

przeznaczenie 
 magazynowanie RSM czyli płynnego roztworu saletry amonowej 
i mocznika wykorzystywanego w rolnictwie jako nawóz, 
bez względu na stężenie procentowe azotu

OPIS TECHNICZNY
ZBIORNIKA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
ZBIORNIKA

• Króciec oddechowy

• Króćce spustowe z zaworami kulowymi

• Właz rewizyjno-nalewowy DN 500

• Wanna ociekowa o pojemności 5% objętości zbiornika

• Podest roboczy wykonany z wysokogatunkowego kompozytu odpornego na działanie RSM

• Uniwersalna barierka umożliwiająca komfortowe ustawienie zbiornika np. przy ścianie 
budynku

• Drabinka demontowalna 

• Podpory zbiornika na stałe przymocowane do płaszcza zbiornika

• Uchwyty do podnoszenia zbiornika (transportowe)

• Złącze strażackie 75-T PN-91/M-51038

OPCJE
DODATKOWE

• Wanna lub misa ociekowa
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