
Polski Przemysł: Jakie są główne obszary 
działalności firmy PiecoSerwis?

Leszek Kobus, prezes zarządu PiecoSerwisu: 
Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej PiecoSer-
wis zostało założone w roku 1988, jest firmą 
prywatną. Byliśmy i jesteśmy firmą aktywną 
wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wy-
tworzenia ciepła różnej jakości, zaczynając od 
temperatur rzędu 100°C aż do temperatury 
1800°C, zachowując należytą dbałość o spraw-
ność energetyczną z jednej strony oraz ochro-
nę środowiska naturalnego z drugiej.

Głównym profilem naszej działalności jest 
projektowanie i budowa kompletnych pie-
ców przemysłowych, szczególnie zaś sys-
temów palnikowych, a następnie także ich 
modernizacja. Do naszych zadań podcho-
dzimy kompleksowo, dzięki czemu klient nie 
otrzymuje wyłącznie projektu, ale również 
ma zapewnioną budowę, rozruch oraz re-
gulację całego obiektu. Dodatkowo dyspo-
nujemy profesjonalnym serwisem urządzeń 
grzewczych różnego typu.

Jakiego rodzaju piece znajdują się w ofer-
cie Państwa firmy?

W naszej ofercie znaleźć można m.in. pie-
ce do wypalania wyrobów ogniotrwałych 
i ceramiki, piece grzewcze dla hutnictwa 
i odlewni, piece do obróbki cieplnej dla 
przemysłu maszynowego, piece kręgowe do 
węgla i grafitu, piece do syntezy i krakingu, 
piece grzewcze suszarń obrotowych, piece 
z bębnem obrotowym do podgrzewania 
surowców, piece cynkownicze. Dostarczamy 
także suszarnie surowców i półfabrykatów, 
palniki, rekuperatory, instalacje, palniki do 
pieców obrotowych oraz wymurówki ognio-
trwałe i izolacje. Oprócz tego proponujemy 
naszym klientom automatyzację procesów 
technologicznych oraz oprogramowanie do 
obliczeń termicznych.

W jakich gałęziach przemysłu znajdują zasto-
sowanie produkowane przez Państwa piece? 

Odbiorcami produktów firmy PiecoSerwis są 
firmy z różnych gałęzi przemysłu. Stosowane 

są one między innymi w produkcji materia-
łów ogniotrwałych, hutnictwie, przemyśle 
ceramicznym, metalowym, chemicznym, 
energetycznym, spożywczym, tekstylnym, 
a także w budownictwie. 

Warto podkreślić, że firmie PiecoSerwis wy-
stawione zostały referencje, świadczące 
o należytej kompetencji, fachowości i jako-
ści wykonanych usług. Otrzymaliśmy je od 
wielu znaczących i renomowanych firm, 
działających na krajowym i europejskim ryn-
ku. Posiadamy referencje wystawione m.in. 
przez: Alstom Power (hartownia odlewów, 
piece komorowe z wysuwnym trzonem, 
wanna hartownicza 300 m³), Hutę Banko-
wą (budowa linii obróbki cieplnej prętów), 
KGHM (m.in. suszarnie koncentratu miedzi), 
Polimex-Mostostal (piece cynkownicze), 
Hutę Batory (modernizacja pieca pokrocz-

nego). Dobrze ocenione przez odbiorców 
zostały także inne nasze rozwiązania, w tym: 
piece cynkownicze do cynkowania ogniowe-
go, w których po raz pierwszy w Polsce użyte 
zostały palniki szybkowypływowe, moder-
nizacja pieców tunelowych, modernizacja 
pieca grzewczego pokrocznego walcowni 
w oparciu o najnowszą i najskuteczniejszą 
technologię spalania gazu HiTAC (High Tem-
perature Air Combustion – wysokosprawne 
i niskoemisyjne metody spalania). Wartość 
każdej z tych realizacji wynosiła kilka milio-
nów złotych. 

Na swoim koncie mamy też prestiżowe re-
alizacje. Warto podkreślić, że znajdujący się 
w Krakowie i znany chyba wszystkim w Pol-
sce Smok Wawelski wyposażony jest w palnik 
wyprodukowany w gliwickim PiecoSerwisie.

Jakie znaczenie dla firmy ma serwis produ-
kowanych przez Państwa pieców?

Na obecnym etapie dział serwisu i eksplo-
atacji PiecoSerwisu wykonuje przeglądy 
techniczne instalacji palnikowych, rozruchy 
systemów grzewczych oraz doradztwo tech-
niczne. W swoim wyposażeniu posiadamy 
sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, kalibro-
wany analizator spalin, przenośne kompute-
ry wyposażone w programy do diagnostyki 
i programowania sterowników. Dysponuje-
my też pełną dokumentacją, instrukcjami 
montażu i serwisu instalacji będących pod 
naszą opieką.

Droga 
Do kolejnych 
uDoskonaleń
o nowoczesnych rozwiązaniach w technice cieplnej, znaczeniu teleserwisu  
i pożytkach z inDywiDualnego poDejścia Do każDego klienta z leszkiem kobusem, 
prezesem piecoserwisu rozmawia aDam sieroń.

Firma Termobudowa Spółka Cywilna M. Lewandowski & T. Lewandowski jest � rmą rodzinną z tradycjami. Pod nazwą Termobudowa s.c. istnieje od 
grudnia 2005 roku, powstała na bazie � rmy Z.M.C.I - J.R. Lewandowscy istniejącej od 1986 roku. Firma nasza koncentruje się na świadczeniu wysokiej 
jakości usług w zakresie budowy i remontów wymurówek i wykładzin izolacyjnych, ogniotrwałych i żaroodpornych: kotłów energetycznych, kotłów 
ciepłowniczych, pieców cynkowniczych, pieców komorowych, pieców przelotowych, pieców tunelowych, pieców wielostrefowych.

Ponadto wykonujemy izolacje termiczne ciepło- i zimnochronne instalacji energetycznych, ciepłowniczych, hutniczych, rurociągów. Dewizą naszej � rmy 
jest zadowolenie klientów z dobrego i terminowego wykonania naszych usług przy zachowaniu najwyższych standardów BHP i ochrony środowiska. 
W tym celu nasi pracownicy posiadają wysokie kwali� kacje i legitymują się niezbędnymi uprawnieniami.

Termobudowa Spółka Cywilna 
Marek Lewandowski & Tomasz Lewandowski
43-600 Jaworzno ul. Bursztynowa1/8 
tel./fax: +48(32)7511029
Kom.: 502 203 948, 502 150 855
www.termobudowa.com.pl 

CZY WIESZ, ŻE... Jednym z tworzonych 
przez PiecoSerwis rozwiązań technicz-
nych, chronionych patentem, jest piec 
cynkowniczy i jego system grzewczy. Do 
jego zalet zaliczyć można: niskie koszty 
dzięki redukcji liczby palników i uprosz-
czeniu instalacji okołopiecowych, wy-
soki stopień stabilizacji temperatury 
ciekłego cynku, dużą wydajność cynko-
wania (do 15 Mg/h), żywotność wanny 
cynkowniczej, zminimalizowane zużycie 
gazu/Mg wsadu, a także niskie koszty 
eksploatacji.
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Częścią działu serwisu jest prowadzony 
przez nas magazyn części zamiennych 
i szybkozużywających się, co  pozwala usu-
wać większość usterek pojawiających się 
w obsługiwanych przez nas instalacjach.

Oprócz tego nasi pracownicy posiadają wie-
dzę w zakresie montażu, uruchamiania i ob-
sługi palników pracujących we wszystkich 
aplikacjach stosowanych przez firmę Eclip-
se Combustion. Jest tak z tego względu, że 
firma PiecoSerwis w dużym stopniu opiera 
swoją produkcję na palnikach firmy Eclipse. 
Rozszerzyliśmy jednak ze swej strony gamę 
ich zastosowań.

Jakie prace prowadzone są w ramach ser-
wisu gwarancyjnego?

Rodzaje obsługi technicznej, prowadzo-
nej przez PiecoSerwis, podzielić można 
zasadniczo na dwie grupy. Pierwsza z nich 
określa stały, okresowy serwis – wyko-
nywany według harmonogramu usta-
lonego  z danym  klientem firmy. W tym 
przypadku zakres prowadzonych prac 
określa m.in.: sprawdzenie stanu technicz-
nego palnika oraz współpracującej z nim 
armatury i osprzętu, kontrolę poprawności 
działania systemu zabezpieczeń instalacji 
palnikowej, usuwanie wykrytych usterek 
i niedomagań, a także regulację parame-
trów palnika.

Z drugiej strony nasz serwis to jednorazowe 
naprawy i przeglądy techniczne, które są wy-
konywane na pisemne zlecenie użytkownika 

w terminie i zakresie uzgodnionym ze zlece-
niodawcą.

Prowadzicie także Państwo usługi serwiso-
we w ramach teleserwisu. Na czym polega 
jego działanie?

Na obecnym etapie rozwoju techniki moż-
liwy jest zdalny system nadzoru, pozwala-
jący naszym informatykom i automatykom 
na wgląd w funkcjonowanie danego sys-
temu. Pozwala on na  lokalizację i specyfi-
kację stanów alarmowych, uszkodzeń czy 
też weryfikację nastaw regulatorów bądź 
zmianę programu bezpośrednio u klienta 
firmy. Powoduje to minimalizację ewen-
tualnych awarii oraz eliminację kosztów 
towarzyszących naszym pracownikom, 

STEELCON  A/S to grupa 150 profesjonalistów, zajmująca  się realizacją prze-
mysłowych kominów stalowych. Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące: 
koncepcję, projektowanie, prefabrykację, dostawę oraz montaż na budowie. 

W ciągu 30 lat działalności wykonaliśmy kominy dla ponad 5000 instalacji 
przemysłowych w branżach energetycznej, hutniczej, szklarskiej, papierniczej, 
produkcji materiałów budowlanych etc. 

Nauczyliśmy się, że komin to skomplikowana budowla inżynierska i ważny ele-
ment instalacji. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy szereg innowacyjnych rozwią-
zań technicznych pozwalających na wykonanie niezawodnych i wytrzymalych 
kominów, dostosowanych zarówno do nowoczesnych technologii wytwarzania 
energii jak i innych technologii przemysłowych opartych o proces spalania. 

Nasze rozwiązania zostały użyte m.in. przy budowie: 
■ Konin – Kocioł ze złożem fluidalnym 
■ Dabrowa Górnicza – Piec do produkcji szkła „float”
■ Dillingen – Bateria koksownicza 
■ Lakeside – Kotłownia gazowa 

No. 1 in chimneys

ul. Cystersów 11
31-553 Kraków

Phone: +48 12 410 5038
Phone: +48 12 410 5025

Fax: +48 12 410 1998
E-mail: pika@steelcon.com

www.steelcon.com

Komin H=93,5m Dąbrowa Górnicza

Komin H=140m Dillingen

Kominy H=75m Lakeside

Komin H=100m Konin

„ A-Grotex Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Mechaników 9 zało-
żona w 1988 r. współpracuje  z PTC PiecoSerwis od wielu lat 
w zakresie wykonawstwa i montaży instalacji oraz urządzeń 
cieplnych jak piece przemysłowe, wymienniki ciepła, suszarki, 
instalacje gazu i powietrza, kominy stalowe. Firma A-Grotex 
posiada uprawnienia UDT do wytwarzania, naprawy i mo-
dernizacji kotłów parowych i wodnych, zbiorników ciśnienio-
wych i bezciśnieniowych, rurociągów technologicznych. Do 
ważniejszych wspólnie zrealizowanych inwestycji „pod klucz” 
zaliczać należy wykonanie dwóch pieców gazowych do pod-
grzewania gazu regeneracyjnego dla PGNiG Odolanów wg 
Dyrektywy 97/23 WE, wykonanie i montaż konstrukcji stalo-
wej pieca do cynkowania oraz montażu suszarki dwukomo-
rowej dla Ocynkowni „Polimex-Mostostal” w Częstochowie, 
modernizację palników wraz z instalacjami gazowymi pieców 
do obróbki cieplnej rur w ArcelorMittal w Nowej Hucie.”

44-109 Gliwice ul. Mechaników 9 
tel. (32) 734 57 37÷39 fax (32) 734 64 64 

e-mail: sekretariat@a-grotex.pl, www.a-grotex.pl

CZY WIESZ, ŻE... PiecoSerwis kolejne rozwiązania techniczne opiera na współpracy ze środowiskiem naukowym, w tym przede 
wszystkim Politechniką Śląską. Firma ma na swoim koncie kilka patentów. Wśród nich znajdują się m.in.: „Układ grzewczy pieca do 
syntezy produktów gazowych i ciekłych”, „Komora grzewcza, szczególnie dla suszarki obrotowej lub pieca obrotowego”, a także „Sposób 
ogrzewania pieca topielnego”.

CZY WIESZ, ŻE... Jednym z nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych PiecoSerwisu jest dopalacz termiczny regeneracyjny 
(RTO). Urządzenie nie tylko ogranicza emisję szkodliwych sub-
stancji do atmosfery, ale pozwala również wykorzystać energię 
odpadową z procesów przemysłowych i procesów spalania. 

Wykorzystano w nim system dopalania termicznego oparty 
na odzysku wylotowej energii cieplnej za pomocą regenera-
torów ceramicznych różnego typu. Pozwala to na osiągnięcie 
sprawności regeneracji na poziomie min. 95%. Jednocześnie 
dopalacz jest około 10 razy tańszy w eksploatacji niż odpo-
wiednik o tej samej wydajności, ale bez odzysku ciepła. Szcze-
gólnie racjonalne jest jego zastosowanie w przypadku mocno 
rozrzedzonych zanieczyszczeń o dużych strumieniach. 

takich jak hotele, dojazdy itp. Warunkiem 
uruchomienia takiego rozwiązania jest 
udostępnienie linii telefonicznej okresowo 
przez modem. Po połączeniu telefonicz-
nym z danym ,,obiektem” mamy możliwość 
zaingerowania w sposób oczekiwany przez 
kontrahenta naszej firmy.

W każdym tego typu przypadku zakres, ter-
min i sposób obsługi technicznej uzgadnia-
ne są z użytkownikiem systemu grzewczego 
w celu uwzględnienia indywidualnych ży-
czeń zleceniodawcy.

Jakie są główne zadania zespołu AKPiA 
(Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Auto-
matyki) w PiecoSerwisie?

W naszym przypadku podstawową działal-
nością zespołu AKPiA jest w tej chwili pro-
jektowanie i realizacja systemów sterowania 
piecami przemysłowymi. Zespół ten stanowi 
zaplecze dla  całej firmy, umożliwiając kom-
pleksową realizację całych obiektów przez 
jednego wykonawcę. Do naszych najważ-
niejszych rozwiązań w tym zakresie zaliczyć 

można: system sterowania baterii pieców 
do obróbki cieplnej odlewów (piece i wan-
na hartownicza) oraz elementów walcowa-
nych, gniazdo do obróbki cieplnej prętów 
z piecem pokrocznym i wanną hartowniczą 
z pełną automatyzacją transportu wsadu 
w jego obrębie, gniazdo do homogenizacji 
aluminium z piecem z ruchomym trzonem, 
chłodnią nawiewną i w pełni zautomatyzo-
wanym transportem w jego obrębie, a tak-
że systemy sterowania piecem tunelowym 
ze śledzeniem wózków, piecem kręgowym 
z nadzorem i rejestracją przebiegu procesu 
oraz system sterowania dla układów spala-
nia wysokotemperaturowego z zaawanso-
waną kontrolą parametrów procesu.

W tej chwili znamy zagadnienia związane 
ze sterowaniem piecami: tunelowymi, okre-
sowymi – komorowymi, obrotowymi oraz 
suszarniami. Dzięki naszemu doświadcze-
niu podejmujemy się również kompletnych 
modernizacji wyposażenia elektrycznego 
i systemów sterowania w  istniejących in-
stalacjach piecowych zgodnie z  aktualnymi 
przepisami bezpieczeństwa.

Co decyduje o przewadze rynkowej Pie-
coSerwisu w przypadku produkowanych 
przez Państwa pieców?

Przyznać należy, że konkurencja PiecoSerwi-
su działa na rynku bardzo aktywnie. Najbar-
dziej konkurencyjne są w ostatnich latach 
duże firmy, zajmujące się obróbką cieplną 
kompleksowo. Firm z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw jest stosunkowo nie-
wiele. Co nie oznacza, że ich nie ma. 

Prawdą jest, że jesteśmy nietypowi w swojej 
działalności. Nie mamy stałej, ściśle okre-
ślonej raz na zawsze oferty. Jest tak z tego 
względu, że nasze projekty przy każdym 
zamówieniu są indywidualne. Dlatego też 
staramy się dbać o klienta z największą sta-
rannością. Jesteśmy firmą opierającą swój 
sukces przede wszystkim na pracowitości, 
otwartości w stosunku do ludzi i bacznej ob-
serwacji rynku. 

Oprócz tego ważna w naszej działalności jest 
stała współpraca ze środowiskiem nauko-
wym, w tym przede wszystkim z Politechniką 
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www.intester.pl

INTESTER Sp. z o.o. 
Dobrów 8A, 28-142 Tuczępy

Tel.: + 48 15 864 3404, Tel./fax: + 48 15 864 2446
Fax: + 48 15 813 1199

Firma  INTESTER  Sp.  z o.o.  świadczy usługi w zakresie:

■ Automatyki przemysłowej
■ Instalacji elektrycznych
■ Instalacji niskoprądowych SAP, SWiN, KD, CCTV itp
■ Prefabrykacji rozdzielnic elektrycznych
■ Prefabrykacji szaf i pulpitów sterowniczych
■ Utrzymania ruchu automatyki i elektryki
■ Remontów i konserwacji aparatury AKPiA

Na bazie tych usług podczas wieloletniej współ-
pracy wykonujemy dla spółki PIECOSERWIS prefa-
brykację szaf sterowniczych automatyki zgodnie 
z powierzoną dokumentacją.

Na wspólnie realizowanych instalacjach do zakre-
su naszych obowiązków należy wykonanie tras 
kablowych, ułożenie przewodów, dostawa i mon-
taż aparatury pomiarów i automatyki oraz posa-
dowienie szaf sterowniczych na obiekcie. 

Programujemy również sterowniki PLC lub DCS  
wraz z wizualizacją procesów technologicznych.
 
Końcowym  etapem jest wspólny rozruch wyko-
nanych instalacji.

Śląską. Korzystamy w tym zakresie m.in. z badań testowych nowych 
palników. Jesteśmy też blisko Technoparku Gliwice, przyglądając się 
bacznie innowacyjności i nowoczesności. Cały czas także rozwijamy 
swoje umiejętności. Mamy na swoim koncie kilka patentów. Wśród 
nich znajdują się: „Układ grzewczy pieca do syntezy produktów ga-
zowych i ciekłych”, „Komora grzewcza, szczególnie dla suszarki ob-
rotowej lub pieca obrotowego”, a także „Sposób ogrzewania pieca 
topielnego”.

Czy dzięki innowacyjnemu i indywidualnemu podejściu do każde-
go kontraktu są Państwo w stanie pozytywnie reagować na rynko-
wy kryzys?

Jeżeli chodzi o rynkowy kryzys, to w gruncie rzeczy działamy w ob-
szarze specyficznym. Nie zawsze i nie dla każdego możemy sprzedać 
piec przemysłowy, suszarnie czy Dopalacz Termiczny Regeneracyjny 
RTO (Regenerative Thermal Oxidizer) „pod klucz”. W naszym odczuciu 
kryzys nie dosięgnął nas znacząco. Możemy nawet powiedzieć, że 
raczej wyszliśmy z niego obronną ręką. Dzięki temu funkcjonujemy 
obecnie na skalę nie mniejszą niż w 2008 r. 

Zróżnicowanie naszej oferty od pieców wysokotemperaturowych 
po piece niskotemperaturowe oraz suszarnie i systemy palnikowe 

pozwala na pracę dla bardzo różnych od-
biorców, a więc łatwiejsze unikanie skutków 
kryzysu.

O pozytywnych wynikach firmy świadczy 
wskaźnik rentowności, który z roku na rok 
jest wyższy, pomimo tendencji spadkowych 
w gospodarce i wzrostów kosztów w działal-
ności gospodarczej.

W związku z tymi pozytywnymi dla Pieco-
Serwisu trendami, w jaki sposób zamierza-
ją Państwo w najbliższym czasie rozwijać 
firmę?

Obecnie zatrudniamy 25 osób, w tegorocz-
nych planach mamy zwiększenie zatrudnienia 
– przede wszystkim w sektorze inżynierskim. 
Oprócz tego w najbliższym czasie PiecoSerwis 
będzie kładł nacisk na kreowanie wizerunku, 
a także jeszcze większej rozpoznawalności 
marki w obszarach do tej pory dla nas mniej 
aktywnych. Starając się wychodzić na spotka-
nie naszym klientom, PiecoSerwis modernizu-
je swoją stronę internetową, dodając zakładkę 
o piecach rurowych, a także zdecydowaliśmy 
się umieszczać publikację dla każdego pro-
duktu. Ważnym obszarem, w którym cały czas 
będziemy działać, jest poszukiwanie nowych 
nisz produktowych.

Warto podkreślić, że PiecoSerwis Gliwice 
działa zgodnie z wymaganiami ISO. Wdro-
żyliśmy i stosujemy Zintegrowany System 
Zarządzania (PN-EN ISO 9001:2009, PN-N-

18001:2004, PN-EN ISO 14001:2005), wydany 
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
i IQNet. 

Jaskie są Pańskim zdaniem największe atu-
ty firmy?

Siedziba firmy PiecoSerwis mieści się w Gli-
wicach. Na pewno jest to w naszej działalno-
ści wielkie ułatwienie logistyczne, biorąc pod 
uwagę sąsiedztwo autostrad A4 i A1. Drugą 
zaletą usytuowania siedziby firmy w Gliwi-
cach jest fakt bliskości Politechniki Śląskiej, 
z którą prowadzimy przeróżne badania, któ-
re ułatwiają nam ciągły transfer technologii. 
Z drugiej strony powinniśmy podziękować 
naszym klientom, dzięki którym mamy moż-
liwość stosowania zdobyczy najnowszej 
techniki, a także naszym kooperantom, dzię-
ki którym te aplikacje są skuteczne.

Przede wszystkim jednak w historii firmy Pie-
coSerwis szczególne miejsce zajmują ludzie, 
z których inspiracji powstają satysfakcjonu-
jące wszystkich nowe konstrukcje. Wiedza, 
którą wnieśli do firmy, i zaufanie, którego nam 
udzielili, umożliwiły zrealizowanie przełomo-
wych dla nas projektów. Za każdym razem te 
pierwsze realizacje otwierały drogę do kolej-
nych projektów i udoskonaleń. ■

CZY WIESZ, ŻE... Najbardziej znaną realizacją PiecoSerwisu jest 
palnik, dzięki któremu zionie ogniem krakowski Smok Wawelski. 
Każdy może to zobaczyć, ale tylko niewielu wie o tym, że instala-
cja palnikowa ze sterowaniem powstały w PiecoSerwisie. 

CZY WIESZ, ŻE... Teleserwis jest to 
zdalny system nadzoru, pozwalający na 
wgląd informatykom i automatykom 
firmy w funkcjonowanie danego syste-
mu bezpośrednio u klienta. Warunkiem 
uruchomienia takiego rozwiązania jest 
udostępnienie linii telefonicznej okre-
sowo przez modem. Po połączeniu 
telefonicznym z danym ,,obiektem” pra-
cownicy PiecoSerwisu mają możliwość 
zaingerowania w sposób oczekiwany 
przez danego kontrahenta firmy.
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