
WARSZTATY 
MECHANICZNE 

EXALO 

ODDZIAŁ PIŁA



Warsztaty Mechaniczne EXALO
Oddział Piła 

Informacje Ogólne

Warsztaty mechaniczne zlokalizowane w Pile 
są częścią spółki Exalo Drilling S.A utworzo-
nej w 2013 roku z połączenia pięciu spółek 
z grupy PGNiG. Warsztaty w Pile rozpoczy-
nały swoją działalność przed 60 laty jako za-
plecze techniczne firmy Poszukiwania Nafty  
i Gazu NAFTA Piła.
Obecnie grupa ponad 100 pracowników 
wykorzystując swoje bogate doświad-
czenie realizuje zlecenia na rzecz prze-
mysłu naftowego zarówno w kraju jak  
i za granicą.
Jako Spółka posiadamy funkcjonujące 
systemy     zarządzania jakością, środowiskiem 
oraz bezpieczeństwem, które są zgodne  
z następującymi  normami: ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2009, 
OHSAS 18001:2007.
Dodatkowo posiadamy monogramy API na 
wyroby produkowane zgodnie z normą API 
Spec 7-1 oraz API Spec 7-2.



BADANIA NIENISZCZĄCE I POMIARY 
GEOMETRYCZNE

Personel Działu Kontroli i Badań Nieniszczących jest 
certyfikowany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712, 
posiada drugi stopień kompetencji w następujących 
metodach badań: 
• wizualnej (VT), 
• penetracyjnej (PT), 
• magnetyczno-proszkowej (MT), 
• ultradźwiękowej (UT).

Świadczymy usługi z zakresu:
• badań ciągłości materiałów (wykrywanie pęknięć  

i innych wad ukrytych) metodą ultradźwięko-
wą przy pomocy defektoskopu Olympus Epoch 
1000 i  magnetyczno- proszkową w świetle bia-
łym i ultrafioletowym,

• pomiaru złożonej geometrii konstrukcji prze-
strzennych o dużych gabarytach (dokładność 
pomiarów ±0,07mm) mobilnym ramieniem po-
miarowym „Stinger II” z cyfrowym zapisem geo-
metrii w czasie rzeczywistym,

• sprawdzania kluczy dynamometrycznych urzą-
dzeniem Dremotest Tronic 8612 w zakresie od 
20 do 1000Nm,

• pomiaru grubości ścianek rurociągów,  zbiorników  
i innych konstrukcji zamkniętych o grubości  
w zakresie od 0,1 do 600mm,

• pomiaru chropowatości powierzchni wg para-
metrów Ra i Rz (profilografometr) urządzeniem 
mobilnym firmy Mitutoyo,

• przeglądu, kontroli i badań nieniszczące ele-
mentów przewodu wiertniczego wg przepisów 
API RP 7G-2 oraz DS.-1.

Badania i pomiary wykonujemy 
na terenie naszej bazy jak i w miejscu 
wskazanym przez klienta. 



SPAWALNICTWO

Prace spawalnicze realizowane są na podstawie 
zatwierdzonych technologii spawania Welding 
Procedure Qualification Record wg PN-EN ISO 
15614-1 i obejmują stale z grupy 1; 5; 8; 9; 10 
wg PN-CR ISO 15608. 

Metody spawania wg PN-EN ISO 4063 to:
• 111 – spawanie elektrodami otulonymi (MMA)
• 135 – spawanie półautomatyczne (w osłonie gazów 
      aktywnych)
• 141 – spawanie TIG (w osłonie gazów obojętnych)
• 311 – spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe)

Spełniamy pełne wymagania jakości dotyczące spawania 
wg EN ISO 3834-2 

Podstawowa działalność spawalnicza to między innymi:
• naprawa i produkcja konstrukcji stalowych
• naprawa i produkcja zbiorników i ciężkich kontene-

rów
• naprawa i produkcja armatury wysokociśnieniowej
• regeneracja specjalistycznych narzędzi technolo-

gicznych poprzez napawanie warstw twardych i lu-
towanie węglików spiekanych

• regeneracja korpusów pomp, podzespołów, części 
zamiennych

• naprawy i modernizacje zbiorników, rurociągów 
technologicznych.

Usługi spawalnicze świadczymy na terenie naszej 
bazy jak i w miejscu wskazanym przez klienta.



OBRÓBKA SKRAWANIEM

Dysponujemy:
• Wiertarko-frezarką CNC DEFUM WFM 110E o nośności stołu     

4000 kg i wymiarach obrabianego detalu 1400 mm x 1000 
mm i wysokości 1200 mm

• Tokarką CNC o udźwigu w kłach 6000 kg i przelocie wrzeciona 
320 mm,

• Tokarkami rurowymi o udźwigu w kłach 6000 kg i łożu długości 
3000 mm

• Szlifierkami: do wałków o udźwigu w kłach 400 kg  
i wymiarach obrabianego elementu 1471 mm długości  
i 500 mm średnicy oraz szlifierka do płaszczyzn o wymiarach 
stołu 600 mm x 200 mm

• grupą obrabiarek CNC i konwencjonalnych: frezarek, tokarek.

Świadczymy usługi:
• regeneracja i wykonanie części podzespołów 

urządzeń przemysłu ciężkiego (między innymi 
wiertniczego), 

• produkcja części zamiennych wg dokumentacji 
własnej lub powierzonej,

• obróbka detali wielkogabarytowych,
• toczenie i gwintowanie długich wałów i rur  

o średnicy do 300 mm,
• produkcja połączeń gwintowych różnych 

typów, w tym wg normy API.



Zakres usług:
• opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-tech-

nologicznej wg założeń projektowych, w za-
kresie projektowania nowych oraz modyfikacji,  
modernizacji istniejących maszyn i części,

• poszukiwanie koncepcji rozwiązań projektowych  
i technologicznych,

• wizualizacja projektu na etapie projektowania, 
przed wykonaniem, 

• wykonywanie obliczeń wspomagających prace 
projektowe,  

• analizowanie, ocena i weryfikacja rozwiązań 
konstrukcyjnych,

• tworzenie dokumentacji towarzyszącej (instruk-
cje obsługi i napraw, montażu i demontażu, 
katalogi części),

• analizowanie i ocena procesów wytwarzania 
oraz montażu,  

• wprowadzanie zmian konstrukcyjnych w projek-
towanym wyrobie. 

DZIAŁ KONSTRUKCYJNO-PROJEKTOWY

Posiadamy wieloletnie doświadczeniu w tworzeniu doku-

mentacji konstrukcyjno-technologicznej w zakresie pro-

wadzenia remontów, przeglądów, modernizacji i wykony-

wania nowych maszyn, urządzeń a także produkcji części.  

W swojej działalności kierujemy się chęcią zrozumienia 

potrzeb i wsparciem Zleceniodawcy od momentu defi-

niowania założeń projektu poprzez ścisłą współpracę  

w trakcie realizacji procesu projektowania aż po wspar-

cie konsultacyjne i nadzór autorski procesu produkcyjne-

go. Wykorzystujemy nowoczesne komputerowe systemy 

wspomagające projektowanie: t-flex Parametric CAD 3D 

i progeCAD 2010 Pro ENG oraz biurowe Microsoft Offi-

ce 365.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczanie antykorozyjne prowadzone jest w hali wyposażo-
nej w komorę śrutowniczą i lakierniczą. Zapewnia to optymalne 
warunki do sterowania procesem technologicznym, zapewniając 
najwyższą jakość świadczonych usług.
Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni odbywa się w ko-
morze śrutowniczej SciTeex BLASTLUX PC-BL 1555  za pomocą 
śrutu staliwnego.
Wymiary komory śrutowniczej wynoszą:
długość - 15 metrów; 
szerokość - 5 metrów; 
wysokość - 5 metrów.
Maksymalny ciężar czyszczonej konstrukcji - 24 tony.
 

Malowanie konstrukcji odbywa się w bezpyłowej kabino-
-suszarni lakierniczej SciTeex Venus 1555  metodą natrysku 
hydrodynamicznego.
Wymiary kabin lakierniczych wynoszą:
długość - 15 metrów; 
szerokość - 5 metrów; 
wysokość - 5 metrów.
Maksymalny ciężar malowanej konstrukcji - 24 tony.



NAPRAWY I PRZEGLĄDY MASZYN

Wykonujemy przeglądy, naprawy i remonty 
urządzeń wykorzystywanych w przemyśle ciężkim.

Specjalizujemy się w naprawie podzespołów  
i urządzeń takich jak:
• pompy wirowe, tłokowe
• silniki spalinowe i generatory,
• hydraulika siłowa: siłowników, zestawów 
sterujących, 
• wielokrążki,
• wirówki dekantacyjne, 
• mieszalniki mechaniczne i hydrauliczne, 
• maszyny technologiczne specjalnego 
przeznaczenia.
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