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Zestawy zaworów kątowych
Uniwersalne zestawy zaworów kątowych (fot. 1) 
do podłączenia kotła gazowego to absolutne mi-
nimum. W takim pakiecie przyłączeniowym zawór 
z.w.u. oraz powrotny z c.o. mają wbudowane filtry 
osadnikowe o filtracji 500 mikronów. Dzięki temu 
rozwiązaniu mamy ochronę nie tylko kotła po stro-
nie powrotu z instalacji grzewczej, ale jednocześnie 
zabezpieczamy przed ewentualnymi nieczystościa-
mi mogącymi się znajdować w wodzie sieciowej. 
Uniwersalność ta wynika z tego, że producent wy-
selekcjonował i dokonał konfekcji zestawów pod 
wszystkich producentów kotłów obecnych na pol-
skim rynku. Zawory mają luźną nakrętkę (półśru-
bunek) i zestaw uszczelek. Uzupełnieniem tego jest 
zawór gazowy kątowy ½ lub ¾". Zastosowanie tego 
rozwiązania skraca czas montażu kotła o około 2 h, 
podnosząc jednocześnie estetykę. Zawory z filtra-
mi są dostępne w rozmiarach ½" i ¾" PN 16. Zawo-
ry odcinające to również średnice ½" i ¾" z ciśnie-
niem nominalnym PN 25. 

Separator T3 i T4 
Najbardziej zaawansowaną formą ochrony instala-
cji przed zanieczyszczeniami ferromagnetycznymi  
i biologicznymi jest zastosowanie małogabarytowe-
go separatora zanieczyszczeń z filtrem magnetycz-
nym i obejściem, znanego pod nazwą handlową jako 
separator T3 (fot. 2) i T4 (fot. 3).

Ten mini filtr magnetyczny z separatorem zanieczysz-
czeń, półśrubunkowym kątowym przyłączem do ko-
tła, wyposażony jest w zintegrowany zawór obejścio-
wy i odcinający oraz zawór zwrotny. Charakteryzuje 
go szybki i łatwy montaż pod kotłem. Zajmuje mało 
miejsca dzięki niewielkim wymiarom: szerokości 5 cm, 
wysokości 15 cm. W jednym urządzeniu skumulowa-
ne są trzy funkcje: zawór odcinający, filtr magnetycz-
ny i separator osadów (odstojnik). Zaprojektowano 
je tak, aby zawór zwrotny na wyjściu separatora za-
pobiegał opróżnianiu kotła podczas płukania filtra. 

Najgroźniejszym jednak zjawiskiem jest progre-
sywna obecność odkładających się w rurach związ-
ków wapnia, żelaza i osadów biologicznych, przy-
czyniających się do spadku sprawności, jak i krótszej 
żywotności systemu. Z kolei ekonomika produkcji 
szeroko rozumianych urządzeń grzewczych, jak  
i optymalizacja materiałowa tych procesów powo-
duje, że dzisiejsze kotły gazowe wymagają szczegól-
nej ochrony pomp zmiennobrotowych i wymienni-
ków wtórnych. Każde zanieczyszczenie, które trafi  
z instalacji do kotła gazowego, może być początkiem 
kosztownej przygody z serwisem. Wszak wymiana 
pompy w kotle czy wymiennika płytowego to koszt 
powyżej 1000 zł. 
Poniżej przedstawimy kilka nowatorskich rozwią-
zań, które nie tylko pozwolą uniknąć opisanych pro-
blemów, ale także skrócą czas montażu urządzeń, 
podniosą estetykę wykonania, a zarazem poświad-
czą profesjonalizm wykonawcy.

Montaż elementu instalacji, będącego zabezpieczeniem kotła gazowego to dziś 
standard pracy profesjonalnego instalatora. Zanieczyszczenia powstające w wyniku 
procesów chemicznych zachodzących w instalacji, a wynikające z różnorodności 
typów materiałów tam zastosowanych to problem każdego, nawet prawidłowo 
wykonanego systemu grzewczego. Niejednokrotnie ich przyczyną są pozostałości  
z procesów produkcyjnych armatury, jak i również zwykła, ludzka nieuwaga.

4  Zintegrowany zawór 3-funkcyjny ma trzy położenia dźwigni
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Przezroczysty korpus odstojnika (z mosiężną wkład-
ką) pozwala sprawdzić wizualnie stan wkładu filtra-
cyjnego i wody w układzie grzewczym. Wkład ze sta-
li nierdzewnej o podwójnej 500-mikronowej siatce 
skutecznie filtruje osady z miedzi i aluminium, któ-
re nie są wychwytywane przez magnes jako mate-
riały nieżelazne. Natomiast zanieczyszczenia zawie-
rające żelazo zatrzymywane są przez silny magnes 
neodymowy o indukcji 1,1 Tesli. Separator wyposa-
żony jest w zawór spustowy do jego przepłukiwania.
Urządzenie to w chwili obecnej, to jedyny tak wielo-
funkcyjny separator na rynku, realizujący praktycz-
nie wszystkie formy ochrony urządzenia grzewczego.

Rozwiązania „ekonomiczne”
FILTERBALL (fot. 5) to jedyny w swoim rodzaju kom-
paktowy produkt w obszarze techniki zaworowej. 
Połączenia zaworu kulowego (pełny przelot) z wbu-
dowanym filtrem w kuli, dodatkowo osadzonym na 
stelażu z kompozytu, pozwala na niespotykaną do-
tychczas integrację instalacji. Zmniejszona liczba 
połączeń, użytych materiałów, a przede wszystkim 
miejsca i czasu montażu (możliwość montażu w do-
wolnej pozycji) w stosunku do obecnie dostępnych 
rozwiązań w instalacjach, to niepodważalne atuty 
tego urządzenia. Wycięty dodatkowo frez na korpusie  
sita i zaworu uniemożliwia niewłaściwy ponowny 
montaż filtra po dokonanej obsłudze serwisowej. FIL-
TERBALL oferowany jest w rozmiarach: DN 1/2"- PN30 

÷ DN 2"- PN20, zakres temperatury pracy: -10÷100°C, 
filtracja 500 mikronów.
Filtr skośny z wbudowanym magnesem (fot. 6) to 
ekonomiczna alternatywa dla separatorów zanie-
czyszczeń dostępnych na rynku. Ta hybryda filtra 
skośnego, ze względu na niewielkie rozmiary oraz 
kompatybilność pozwala na bardzo szerokie zasto-
sowanie w instalacjach, gdzie niezbędne jest dwu-
etapowe oczyszczanie czynnika c.o.: mechaniczne  
i magnetyczne. Obsługa magnesu (o amplitudzie 0,5 T)  
to prosta czynność, polegająca na jego wykręceniu 
(zintegrowany jest ze specjalną nakrętką umieszczo-
ną w korku, uszczelnioną o-ringiem) bez narusza-
nia struktury materiału korka i instalacji. Dostępne 
rozmiary: PN20, DN 1/2 ÷ DN 2", temperatura pra-
cy: -10÷150°C, wykonane ze stopu mosiądzu zgod-
nie z EN 12165-CW617N-DW, filtracja 650 mikronów.
Reasumując, zastosowanie któregokolwiek rozwią-
zania przedstawionego powyżej, bezapelacyjnie 
podniesie poziom ochrony instalacji i urządzenia 
grzewczego, a tym samym uchroni użytkownika 
przed zbędnymi kosztami awarii i serwisu, a jedno-
cześnie podniesie poziom sprawności instalacji 
ogrzewania.

5  Zawór z filtrem w kuli Filterball 6  Filtr osadnikowy z magnesem 

Dowiedź się więcej o ofercie 
Top-therm Polska

BOŚ i NFOŚiGW – modernizacji baterii 
koksowniczej w Koksowni Przyjaźń

Bank Ochrony Środowiska, którego udziałowcem 
jest NFOŚiGW, podpisał 14 maja br. z Jastrzębską 
Spółką Węglową umowę na finansowanie moderni-
zacji baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń.  
Wysokość udzielonego kredytu to 60,1 mln zł.
Warto przypomnieć, że w ekologiczne działania śląskiej 
spółki już wcześniej włączył się NFOŚiGW, który przy-
znał pożyczkę na inwestycję JSW KOKS S.A. W grud-
niu 2018 r. podpisano stosowną umowę w tej sprawie. 
Przydzielone dofinansowanie – 134 mln zł – pochodzi 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020, działanie 1.2 Promowanie efektywno-
ści energetycznej i korzystania z odnawialnych źró-
deł energii w przedsiębiorstwach. Szacowana wartość 
całego projektu JSW KOKS S.A. to blisko 220 mln zł.
Projekt przewiduje budowę bloku energetycznego opa-
lanego gazem koksowniczym, który będzie dyspono-
wał mocą elektryczną ok. 28 MWe oraz wymiennika cie-
płowniczego z mocą cieplną ok. 37 MWt. Nowo powstały 

blok ma być zlokalizowany w północno-zachodniej czę-
ści Koksowni Radlin, w Radlinie przy ul. Hutniczej 1.
Obecnie powstający tam podczas produkcji koksu 
gaz koksowniczy jest oczyszczany i zużywany na po-
trzeby własne koksowni oraz sprzedawany do Elektro-
ciepłowni Marcel. Niewykorzystana nadwyżka gazu 
dotychczas była jednak spalana bezproduktywnie 
na odpustnicy gazu. Strata ta sięgała nawet do 14% 
produkcji gazu w 2016 r. i 9,3% w 2017 r.
Ten „zbędny” gaz koksowniczy stanie się teraz paliwem, 
którym będzie opalany nowy blok energetyczny. Gaz 
jest pozyskiwany na terenie Koksowni Radlin w proce-
sie suchej destylacji węgla kamiennego w temperatu-
rze 900-1100°C – w piecu koksowniczym pozbawionym 
dostępu tlenu. „Odzyskane” paliwo zostanie w pełni wy-
korzystane do produkcji elektryczności i ciepła – zarów-
no na rzecz zwiększających się potrzeb koksowni, jak  
i dla odbiorców zewnętrznych, w tym mieszkańców Ra-
dlina w województwie śląskim (powiat wodzisławski).
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