
Budowa kowalskiego pieca gazowego z palnikiem 
Banana, model „Maluszek” 

 

Lista zakupów: 
 Profil 52x100 - 2m 
 kątownik 20x20 zimnowalcowany – 5m 
 płaskownik 25*4 -  1,5m  
 blacha 1.5 mm 
 rura fi 60 - ok. 0,5m 
 Wysokoglinowa cegła szamotowa 230 x 114 x 32mm – 10 sztuk 
 Mata z Włókna Ceramicznego 1430°C - 1mb 
 Palnik „Maluszek”  

 
Ciężko wyliczyć całkowity koszt pieca, bo część materiałów miałem w domu z poprzednich 
różnych projektów. Bynajmniej mniej więcej podliczając koszty to wyszło około:  na cegły i 
matę wydałem 170 zł, w tym przesyłka, profil to koszt około 50 zł, kątowniki i płaskowniki 
miałem w domu, tak samo jak i blachę. Blacha 1.5 mm to koszt chyba około 70 zł za arkusz. 
Rurę fi 60 znalazłem na złomie, 2 zł. Plus palnik „Maluszek” od Banana to 300 zł. Dodając 
wszystkie koszty, plus tarcze do cięcia, szlifowania, farbę, elektrody itp. to myślę że wyjdzie 
około 700 zł. Można redukować te koszty, kupując materiały na złomie, palnik samemu 
zrobić itd. Dodatkowo na stół wydałem jakieś 100 zł za kątowniki 40 i 45.  

 

I 
Rekuperator 

 

 
Swoją pracę nad piecem zacząłem od budowy rekuperatora. Do jego budowy użyłem profil  
52x100, zaślepki zrobiłem z blachy 1,5 mm. Nic się nie stanie, a nawet będzie lepiej jeśli 
zrobicie to z grubszej blachy.  
Tutaj są projekty rekuperatora: Każdy musi mufe na wentylator dopasować pod swój, ale 
myślę, że to nie duży problem.  



 
 
 
 

 
 
Jak widzicie rekuperator ma wymiary 40x40. Możecie zrobić pełny kwadrat, nie ucinając wcześniej tej 
części, gdzie wychodzi rura od palnika. Tutaj są zdjęcia jak to wygląda: 





 
 



 

II 
Obudowa pieca 

 
Obudowę zrobiłem z płaskownika 25x4 i blachy 1,5mm. Niestety nie dysponuję jakąkolwiek 
giętarką i musiałem sobie radzić w inny sposób. Tak więc zrobiłem sobie formę, 
przyspawałem do blachy i na gorąco grzejąc palnikiem wyginałem łuk. Taki był mój sposób, 
zawsze można taki łuk wykuć.  Wszystkie wymiary są podane na rysunku więc nie będę się 
rozpisywał. Na dole przyspawałem kątownik dwudziestkę, i wywierciłem w nim otwory, do 
skręcania śrubami obudowy z rekuperatorem. Pozwoli to na szybkie i sprawne remonty pieca 
w przyszłości. 

 







 
 



III 
Składanie całości 

 
W dalszej części nie ma co za dużo opisywać. Docinamy matę na potrzebny wymiar, kładziemy dwie 
warstwy maty, na spód układamy cegły szamotowe. Spawamy prowadnice i drzwiczki. Dokręcamy 
wentylator, wspawujemy rurę na palnik do rekuperatora i możemy odpalać. Całość wyszła tak:  







 



Czy warto ?  
Myślę, że taki piec to dobra inwestycja. Dla mnie ważny jest fakt, że 
nie muszę wdychać kurzu i dymu, oszczędzam czas na rozpalaniu i 
sprzątaniu paleniska koksowego, a dla kogoś kto 2-3 godziny może co 
parę dni pokuć, to jest dużo  Od rozpalenia do osiągnięcia 
temperatury kucia nie mija dużo czasu, jest to na pewno mniej jak 10 
minut od czasu wejścia do kuźni, żeby można było kuć.  
W tym miejscu chciałbym podziękować panu Januszowi, 
forumowemu Bananowi, za palnik i przekazywaną wiedzę na forum. 
Projekt został zrealizowany na podstawie jego pieca. 


