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1. Wstęp 
 

Mycie wiór nie należy do najłatwiejszych zagadnień w branży mycia przemysłowego. 
Główną tego przyczyną są małe gabaryty wiór, niejednorodny kształt oraz rożne formy 
zabrudzeń, wynikające ze stosowania przez firmy różnych rodzajów chłodziwa w procesie 
skrawania.  

 Zadanie naszego zespołu polegało na wykonaniu testów mycia wiór w 
przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w dziedzinie mycia przemysłowego. Szukaliśmy 
najoptymalniejszej formy mycia, która dała by w 100 % zamierzoną przez nas czystość 
wiór z możliwością jej późniejszego wykorzystania na skalę przemysłową poprzez 
wyprodukowanie na nasze potrzeby myjni przemysłowej. Jednocześnie próbowaliśmy 
kruszyć wiór, żeby uzyskać kształt optymalny do mycia. Próbowaliśmy myć wióry 
bezpośrednio od kontrahentów, oraz po wcześniejszym ich odwirowaniem z pozostałości 
cieczy chłodzących. W trakcie zadania odwiedziliśmy 4 firmy, które zobligowały się do 
prób umycia wiór Inconela 718, 625 oraz tytanu 6-4.  

2. Charakterystyka cieczy chłodzących wykorzystywanych w obróbce skrawaniem 
wiór poddanych próbom mycia 
 Współczesne ciecze obróbkowe z uwagi na konieczność spełniania bardzo 
wielu różnych funkcji stanowią konglomerat różnych związków chemicznych. 
Stosowanie cieczy chłodząco-smarujących jest najczęstszym sposobem wspomagania 
procesu skrawania, którego celem jest m.in. polepszenie warunków tribologicznych 
procesu, trwałości ostrza i jakości obrobionej powierzchni. Głównym zadaniem cieczy 
chłodząco-smarujących w procesie skrawania jest chłodzenie lub smarowanie strefy 
skrawania, co przyczynia się do zmniejszenia oporów skrawania, temperatury i tarcia 
między stykającymi się powierzchniami oraz odprowadzenie wiórów i pyłu z obszaru 
skrawania 
 
Ciecze obróbkowe dzielimy na: 
 • ciecze chłodzące (syntetyczne ciecze obróbkowe),  
• ciecze smarująco-chłodzące ( makro i mikroemulsje),  
• ciecze smarujące (oleje obróbkowe) 
 
Ciecze chłodzące: 



 

 

 

Ciecze chłodzące reprezentują syntetyczne ciecze obróbkowe. Są to wodne 
roztwory glikoli, sody, mydeł oraz inhibitorów korozji, dodatków przeciwzużyciowych 
(AW Anti-Wear) i przeciwzatarciowych (EP Extreme Pressure). Nie zawierają oleju 
mineralnego. Ponad 99% ich składu stanowi woda. Wielkość cząsteczek substancji 
rozpuszczonych mieści się w granicach od 0.001 - 0.01 μm (jest to granica między 
roztworem właściwym a koloidalnym). Znalazły one zastosowanie do obróbek, w 
których występuje duże wydzielanie ciepła, tzn. obróbki zgrubnej z wysokimi 
parametrami skrawania.  
  
Ciecze smarująco-chłodzące:  

Ciecze smarująco – chłodzące reprezentowane są przez makroemulsje i 
mikroemulsje. Składają się one z: • wody (ok.90%) • oleju (mineralnego, zwierzęcego 
– olej smalcowy, roślinnego – olej rzepakowy, syntetycznego lub ich mieszanin) w 
postaci drobnych kuleczek (w makroemulsjach o wymiarach powyżej 1 μm, a w 
mikroemulsjach o wymiarach od 0.01-0.1 μm) w ilości od 2-8% • emulgatora lub 
kompozycji emulgatorów, które pokrywają kuleczki oleju trwałą, absorpcyjną i 
wytrzymałą błonką, zapewniającą trwałość emulsji – są to różnego rodzaju mydła • 
solubilizatorów – czynników powiększających wzajemną rozpuszczalność oleju z 
dodatkami • środków zapobiegających tworzeniu się piany (krzemiany i silikony) • 
środków antykorozyjnych • dodatków przeciwzużyciowych AW (Anti-Wear) i 
przeciwzatarciowych EP (Extreme Pressure) – umożliwiają one tworzenie mniej lub 
bardziej trwale przylegającego filmu olejowego w strefie skrawania • środków 
bakterio- i grzybobójczych: biostatyków, zwykle związków boru – substancji 
niepodlegających przyswajaniu przez mikroorganizmy, lecz hamujących procesy ich 
rozwoju oraz biocydów – substancji toksycznych dla mikroorganizmów (fenole i 
aminy)  
  
Emulsje olejowe  

To najbardziej rozpowszechnione środki chłodzące. W Polsce stanowią 70-80% 
wszystkich cieczy. Stosowane są w tych przypadkach, gdy zależy na dobrym 
odprowadzaniu ciepła ze strefy skrawania oraz dobrym smarowaniu ostrza przy 
przeciętnych warunkach obróbki . Ich wadą jest wyższa cena.  
  
Ciecze smarująco-chłodzące  

Ciecze smarujące są reprezentowane przez oleje obróbkowe. Ich głównym 
zadaniem jest smarowanie narzędzia skrawającego. Są to oleje mineralne, zwierzęce 
(olej smalcowy) lub roślinne (olej rzepakowy), niekiedy syntetyczne oraz ich 
mieszaniny. Dzielą się na:  

• zwykłe (chemicznie bierne)  



 

 

 

• aktywowane  
Oleje obróbkowe zwykłe stosowane są w przypadkach obróbek kształtowych, 

gdy istnieje potrzeba uzyskania dużej dokładności zarysu geometrycznego 
obrabianego przedmiotu m.in. do obróbki uzębień. Oleje obróbkowe aktywowane są 
to oleje obróbkowe zwykłe z dodatkami substancji aktywnych: siarki i jej związków 
(sulfofrezol) lub chloru (najczęściej chlorowanych parafin) oraz inhibitorów korozji i 
dodatków przeciwzatarciowych. Stosuje się je w przypadkach obróbki materiałów 
trudnoobrabialnych lub gdy występują bardzo duże naciski między narzędziem i 
obrabianym przedmiotem. Wadą olejów obróbkowych jest mała zdolność do 
odprowadzania ciepła.  

Klasyfikację cieczy obróbkowych przedstawia poniższa tabela. 
 

Nr Nazwa Oznaczenie Określenie 

1 Ciecze chłodząco - 
smarujące 

S Substancje do chłodzenia, smarowania i 
częściowego oddzielania, stosowane w 
obróbce materiałów 

2 Nie mieszające się 
z wodą 

SN Do stosowania bez mieszania z wodą (oleje 
obróbkowe) 

3 Mieszające się z 
wodą 

SE Do stosowaniu po zmieszaniu z 
wodą(koncentraty) 

4 Mające tendencję 
do emulgowania 

SEM Mogą tworzyć niejednorodną emulsję 
woda-olej(koncentraty) 

5 Emulgujące SES Mogą tworzyć jednorodną emulsję woda-
olej(koncentraty) 

6 Rozpuszczające 
się w wodzie 

- Zdolne tworzyć z wodą mieszaniny i 
roztwory. Przy czym, obok właściwych 
roztworów mogą powstawać mikroemulsje 

7 Zawierające wodę SEW Mieszaniny z wodą (gotowe do stosowania 

8 Emulsje typu olej 
w wodzie 

SEMW Emulsja zmieszana z wodą(gotowa do 
stosowania) 

9 Emulsja typu 
woda 

SESW Emulsja zmieszana z wodą(gotowa do 
stosowania) 

10 Roztwory - Roztwór wodny(gotowy do stosowania) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opis konieczności zastosowania kruszenia  
 

Dużą część wiór odbieranych od klientów stanowią wióry skłębione, które 
przed umyciem muszą zostać skruszone. Kruszenie wiór zmniejsza również ich 
objętość oraz zwiększa masę nasypową, co zmniejsza koszty transportu oraz ułatwia 
magazynowanie. Kłęby wiór po skruszeniu uzyskują postać krótkich i sypkich. Wióry 
po takiej obróbce nadają się również do odwiorowania, co umożliwia dodatkowo 
wstępne usunięcie z nich pozostałości zaolejenia. Kruszenie odbywa się przy pomocy 
kruszarek frezowych, młotkowych oraz walcowych.  

 
 
 
Próba kruszenia została wykonana na urządzeniu PRAB typu VACII: 

• Waga próbki – 235 kg 

• Objętość przed zmieleniem – 0,6 m3 

• Objętość po zmieleniu – 0,34 m3 

  



 

 

 

 

         Wióry Inconela 625 przed zmieleniem: 

 
 
Wióry Inconela 625 po zmieleniu: 
 

 



 

 

 

 
4. Opis prób mycia w firmie Chemaxpol: 

 

• Krótka charakterystyka firmy: 

Firma działa na rynku od 10 lat w obszarze budowy i konstrukcji maszyn myjących, 
głównie dla przemysłu spożywczego. W swojej ofercie posiadają szereg urządzeń gotowych 
do aplikacji w przemyśle. Istotne jest to, że posiadają swoje biuro projektowe, gdzie 
opracowują unikatowe konstrukcje maszyn pod indywidulane zamówienia klienta 
dostosowując proces mycia wsadu do założonych parametrów jakościowy. Podczas 
projektowania kładą duży nacisk na niskie koszty oraz energochłonność procesu mycia, 
oszczędzając media, tj. wodę, energię elektryczną oraz środki chemiczne. W tym celu stosują 
własne rozwiązania techniczne oraz unikatowe oprogramowanie sterujące pracą urządzeń/ 
zespołów myjących. Chwalą się dużymi różnicami w zużyciu mediów w porównaniu do firm 
konkurencyjnych działających zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.  

 

 

• Zaproponowany sposób mycia: 

Chemaxpol już na pierwszym spotkaniu odrzucił możliwość mycia ultradźwiękami, z 
uwagi na trudność odseparowania zanieczyszczeń z kąpieli myjącej.  

Zaproponowali unikatowe mycie natryskowe, dzięki któremu zanieczyszczenia są na 
bieżąco odprowadzane z mytego wsadu. Sugerują podział procesu mycia na 3 etapy – mycie 
zasadnicze, płukanie, suszenie. Pierwszy to mycie natryskowe z użyciem środka chemicznego. 
Całość wsadu powinna się poobracać wraz z centralnie umieszczonym ślimakiem. Za skuteczne 
odsączanie popłuczyn będzie odpowiedzialny specjalnie do tego celu przygotowana 
membrana (bęben) siatkowa z szczeliną o grubości 0,5mm co ma gwarantować skuteczne 
oddzielenie chłodziw obróbczych nawet z najmniejszych wiórów. (Zamówiony został arkusz na 
budowę bębna do celów testowych). Czas cyklu mycia zasadniczego będzie dobrany po 
sprawdzeniu chemii  i przeprowadzeniu badan laboratoryjnych. Proces mycia wg firmy 
Chemaxpol zakłada użycie nierozcieńczonego środka chemicznego, który dzięki zastosowaniu 
unikatowej metody aplikacji na mytą powierzchnię, gwarantuje niskie koszty eksploatacji. 
Został również zaproponowany środek myjący o nazwie SOLO VC27.  

 



 

 

 

Technologia mycia zaproponowana przez firmę Chemaxpol: 

 

• Opis procesu mycia:  

Mycie i suszenie opiłków metalu odbywa się w trzech sekcjach urządzenia. Sekcja 
pierwsza wykonuje czynność mycia z dodatkiem środka chemicznego. Mycie odbywa 
się w obiegu zamkniętym. Podczas procesu mycia bęben obrotowy zamontowany w 
basenie z roztworem myjącym obraca się wokół własnej osi i wyposażony jest w 
specjalistyczną prowadnicę. 

Prowadnica bębna wyposażona jest w zabieraki, które podczas procesu mycia 
spełniają funkcję wspomagającą mycie oraz przemieszczanie się wiór w kierunku 
strefy płukania. Strefa mycia wyposażona jest w grzałki elektryczne do podgrzewania 
roztworu myjąceg oraz w pompkę dozująca środek do mycia. Po umyciu wióry zostają 
wydalone za pomocą ślimaka z komory myjącej do komory płukania.[ 

Sekcja druga to komora płukania. Wyposażona jest w bęben obrotowy z 
prowadnicami do transportu wiór wewnątrz komory. Wióry są płukane gorącą wodą 
w obiegu zamkniętym. Po procesie płukania wióry zostają ślimakiem 
przetransportowanie do komory osuszania 

Sekcja trzecia to komora osuszania. Suszenie odbywa się w komorze bębna 
obrotowego. W trakcie suszenia do komory wprowadzane jest ciepłe powietrze z 



 

 

 

wentylatorów zamontowanych na dachu komory. Wiór po wysuszeniu opuszczają 
komorę na transporter odbiorczy. 

Wydajność urządzenia została oszacowana na ok. 2000 kg na dzień. 

 

 

• Przeprowadzenie prób mycia i jej wynik: 

Próba mycia odbyła się w czerwcu 2018, z użyciem wcześniej zaproponowanej 
technologii. Umyte zostały wiór Inconela 625.  Umyte próbki zostały przekazane do 
szczegółowych badań. Wyniki uzyskane z umytej próbki były bardzo zadawalające i 
pokrywały się z normami przyjętymi w założeniu projektu. 

 

• Wnioski: 

Firma Chemaxpol posiada technologię oraz wiedzę, dzięki której ma możliwości 
odpowiedniego umycia wiór na nasze potrzeby. Gwarantuje wyprodukowanie myjni 
przemysłowej odpowiadającej naszym wymaganiom, a co najważniejsze gwarantuje 
wpisem do umowy jakość umytych dzięki ich instalacji wiór.  

5. Opis prób mycia w firmie Ecoclean: 

• Krótka charakterystyka firmy 

Firma Ecoclean opracowuje i sprzedaje produkty oraz systemy i rozwiązania 
serwisowe przeznaczone do realizowania zadań w przemysłowej technice mycia oraz 
obróbki powierzchniowej na bazie wody. Działa głównie w branży samochodowej 
oraz współpracuje z firmami z szerokiego runku przemysłowego – od producentów 
części i komponentów dla technologii medycznej i branży optycznej, aż do 
producentów części dla przemysłu lotniczego. Jest zaufaną marką oraz dostawcą 
wodnych rozwiązań do mycia dokładnego i ultradokładnego. Podkreślają, że są 
światowym liderem w dziedzinie technologii mycia przemysłowego i obróbki 
powierzchni oraz, że ich produkty uznane zostały jako punkt odniesienia w branży. 

• Opis systemów myjących zaproponowanych przez firmę: 



 

 

 

Firma Ecoclean zaproponowała do mycia dwa posiadające w swojej ofercie 
urządzenia: 

• Universal 81W 

• EcoCCompact 

System myjący Universal 81W to wg. Producenta tanie i wydajne urządzenie. 
Dzięki swojej modułowej konstrukcji ma szereg zastosowań w myciu przemysłowym. 
W zależności od dobranego wyposażenia nadaje się do mycia masowych części 
zanieczyszczonych olejami i emulsjami oraz do mycia dokładnego np. części 
montażowych. Mycie zostaje wykonane metodą zanurzeniową z użyciem wodnych 
mediów. Komora robocza urządzenia jest przystosowana do pracy z próżnią. 
Urządzenie dzięki swojej modułowej budowie posiada wszechstronne możliwości 
rozbudowy. Elementy myte wykładane są do specjalnego kosza, w którym przebiega 
proces mycia. 

System myjący EcoCCompact jest jednokomorowym urządzeniem myjącym 
służącym do mycia przemysłowego i konserwacji detali węglowodorami 
bezchlorowcami oraz alkoholami modyfikowanymi w pełnej próżni. Zapewnia wysoką 
jakość mycia przy krótkim czasie cyklu dla różnorodnych zadań mycia. Dzięki 
modułowej konstrukcji można je łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta. Dzięki temu urządzenie ma szeroki zakres zastosowań, od szybkiego 
odtłuszczania, aż po wymagające operacje mycia zgodnie ze specyfikacjami czystości. 

• Opis procesu mycia: 

 W dniu 24.08.2018 w Tychach w siedzibie firmy Ecoclean przeprowadzono 
testy mycia wiór inconel 718 na maszynach Universal 81W oraz EcoCCompact. Myciu 
poddano próbki o wadze ok. 3kg każda. Przedstawiciele firmy Ecoclean postanowili 
przeprowadzić 5 prób mycia.  

 Na podstawie kart charakterystyki cieczy obróbczych, które są stosowane 
podczas obróbki wiór u naszych klientów, pracownicy Ecoclean zasugerowali mycie w 
wodzie lub w alkoholu modyfikowanym Down Clene 1601. W przypadku naszych wiór 
firma skłoniła się ku myciu dwu zbiornikowemu tj. mycie + płukanie. Pierwsze mycie 
następuje w środku chemicznym a następnie mycie w wodzie sieciowej lub 
zdemineralizowanej ( podobno zbiera więcej zanieczyszczeń). Kolejny etap to etap 
suszenia.  



 

 

 

✓ Test 1 

 Test został przeprowadzony na urządzeniu Unicersal 81W i trwał 10 minut. 
Do mycia zastosowano 3% roztwór środka myjącego na bazie wody. Wióry po umyciu były 
zimne, mokre, miały charakterystyczny zapach cieczy obróbczej ale wizualnie został usunięty 
brud i tłusty nalot. 

✓ Test 2 

 Tym razem urządzenie EcoCCompact. Środkiem myjącym był alkohol 
modyfikowany Downclene 1601. Mycie trwało blisko 16 minut. Po umyciu wiór były zimne,  
mokre z zewnątrz ale również wewnątrz. Wizualnie próbka czysta, bez brudu i tłustego 
nalotu ale ma charakterystyczny intensywny zapach alkoholu. 

✓ Test 3 

 Ponownie urządzenie EcoCCompact i alkohol modyfikowany. Czas mycia jak 
w poprzedniej próbie. Zostało wydłużony czas suszenia do 2,5 minuty dłużej względem 
poprzedniego programu. Po umyciu wióry nadal zimne oraz mokre z zewnątrz i wewnątrz, 
wizualnie czyste jednak bez intensywnej woni alkoholu. 

✓ Test 4 

 Test został wykonany ponownie na urządzeniu Universal 81W. Środkiem był 
roztwór z testu pierwszego. Wydłużono czas mycia do 23 minut, podniesiono temperaturę 
mycia. Próbka została dodatkowo umyta z użyciem ultradźwięków oraz przedłużono czas  
suszenia. Efekty końcowe podobne jak w poprzedniej próbie.  

✓ Test 5 

 Ponownie użyto urządzenia Universal. Środek pozostał taki sam, zmianie 
uległ kosz, w którym myte są wióry. Zastosowano większe oczko ( do tej pory było 
1mmx1mm) o wymiarach 2mmx2mm. Czas trwania próby wynosił 20 minut. Po umyciu 
próbka okazała się sucha, wióry były gorące oraz nie posiadały charakterystycznego zapachu 
jakichkolwiek środków chemicznych ani emulsji. Wizualnie próbka czysta, bez brudu ani 
nalotów. Wadą zastosowania większego oczka kosza może być niestety ubytek wiór. Większe 
oczko może spowodować wypłukanie drobniejszych wiór do cieszy myjącej bądź do filtra.  

 



 

 

 

 W siedzibie Ecoclean pozostało dodatkowo 50 kg wiór Inconela 718 na 
dodatkowe próby mycia, które firma sama zaproponowała. Do dnia dzisiejszego nie mamy 
jeszcze szczegółowych wyników mytych próbek.   

 

• Wnioski: 

 Firma posiada bardzo ustabilizowaną technologię popartą długą obecnością 
na rynku oraz ogromne doświadczenie w myciu przemysłowym. Podejście do klienta jest na 
bardzo wysokim poziomie. Firma wykazuje ogromną chęć współpracy oraz wolę rozwiązania 
postawionego przed nimi problemu. Wadą jest niestety wysoka cena podstawowej wersji 
obu urządzeń oraz wysokie ceny akcesoriów. Ostania z próbek uzyskana po teście 5 
wizualnie wyglądała bardzo dobrze oraz była praktycznie bezwonna. Do wyciągnięcia 
ostatecznych wniosków potrzebujemy szczegółowych wyników otrzymanych próbek. 

 

6. Opis prób mycia w firmie Ultron: 

• Krótki opis firmy: 

 Firma działa na rynku od 1989 roku. Produkuje myjnie natryskowe, 
ultradźwiękowe o dużych mocach oraz urządzenia myjące stosowane w medycynie, 
laboratoriach oraz poligrafii. Firma wykonuje również kompletne automatyczne linie 
technologiczne do różnych procesów chemicznych. Urządzenia produkowane przez nich 
często są projektowane indywidualnie pod klienta oraz pod konkretne procesy mycia.  

• opis urządzenia zaproponowanego przez firmę 

 Ultron do testów mycia zaproponował urządzenie typu U-1000. Firma jako 
jedyna zaproponowała mycie ultradźwiękami. Urządzenie U-1000 jest jedyną  
„standardową” myjnią ultradźwiękową w ich ofercie, reszta urządzeń tego typu jest 
produkowana pod indywidualne zamówienia każdego klienta. Firma twierdzi, że czyszczenie 
ultradźwiękami będzie dokładniejsze, a wióry zostaną równomiernie oczyszczone oraz 
odtłuszczone. Myjka U-1000 posiada: 

• System spłukiwania warstwy wierzchniej 
• Osadniki zanieczyszczeń tłuszczowych 
• Osadniki szlamu 



 

 

 

• Efektywną separację zanieczyszczeń 
• Sterownik mikroprocesorowy 
• Izolację cieplną i akustyczną 
• Efektowne wykorzystanie środków myjących 
• Możliwość dostosowania do linii technologicznych* 
• Filtrowanie płynu 

 

Budowa myjni:  

 

1. Korpus wanny 
2. Pompa spłukiwania 
3. Grzałki 
4. Spust osadu 
5. Osadnik górny 
6. Spust osadnika 
7. Sterownik myjni 
8. Panele ultradźwiękowe 



 

 

 

9. Część brudna 
10. Kierunek spłukiwania 

• Opis procesu mycia: 

Wióry w odpowiednio dobranym koszu zostały zanurzone we wcześniej 
przygotowanym roztworze z detergentem o stężeniu dochodzącym do ok 7% 

podgrzanym do temperatury 50 oC. Urządzenie posiada konstrukcję, która umożliwia 

dodatkowe ruchy przepływowe kąpieli podczas procesów mycia. Mycia cały czas jest 
wspomagane ultradźwiękami. Po zakończeniu pracy ultradźwięków automatycznie 
uruchamia się proces spłukiwania zanieczyszczeń. Dodatkowy system filtracji wydłuża 
żywotność kąpieli. Mycie pojedynczej próbki o wadze 3 kg trwa ok 20 minut. Wióry są 
płukane z zanieczyszczeń zwykłą wodą sieciową.  

• Wnioski: 

Firma posiada blisko 20 letnie doświadczenie na rynku mycia przemysłowego. 
Ma otwarte podejście do klienta oraz dysponuje dużą wiedzą. Nastawiona jest głównie 
na mycie ultradźwiękami, i taki sposób mycia proponuje jako jedyny i słuszny. Na plus 
przemawia również możliwość wyprodukowania urządzenia indywidualnie na nasze 
potrzeby. Umyte wióry zostały przekazane do szczegółowej analizy i w żadnym stopniu 
nie odbiegały wynikom osiągniętym przez firmę Chemaxpol, która twierdziła, że mycie 
ultradźwiękami będzie nieskuteczne. Technologia zaproponowana przez Ultron jest 
stosunkowo prosta i łatwa co również usprawniło by pracę. Firma na plus. 

 

7. Opis prób mycia w firmie Castor: 

• Krótka charakterystyka firmy: 

Castor działa w branży mycia przemysłowego od blisko lat. Firma projektuje i 
produkuje myjnie przemysłowe: próżniowe wodne i na rozpuszczalniki, myjnie 
ultradźwiękowe oraz natryskowe. Posiada w swojej ofercie również możliwość 
wyprodukowania myjni hybrydowej, która łączy w trakcie procesu mycia różne metody 
np. mycie natryskowe z technologią ultradźwiękową. Dzięki zastosowaniu w swoich 
urządzeniach opatentowanej technologii destylarek próżniowych, które ciągle 
destylują roztwór myjący, usuwając z niego na bieżąco wszystkie zabrudzenia, 
elementy są myte ciągle w czystym roztworze. Firma produkuje również własne środki 



 

 

 

chemiczne używane podczas procesów mycia. Nastawiona jest na ekologię i ciągle 
dostosowuje się do wytycznych UE.  

• Opis urządzenia zaproponowanego przez firmę: 

Firma zaproponowała zastosowanie myjni próżniowej Vaccum Cast 4000. Urządzenie posiada 
innowacyjny system pracy w hermetycznym układzie zamkniętym. Układ ten jest pozbawiony 
emisji szkodliwych oparów, stąd pomieszczeniem w którym pracuje nie wymaga budowy 
specjalnego układu wentylacji. Firma chwali się zastosowaniem w tym urządzeniu technologii 
bezściekowej, która w dużym stopni minimalizuje ilość odpadu z procesu mycia a co za tym 
idzie znacząco zmniejsza koszt zagospodarowania późniejszych pozostałości z procesu. 
Jednorazowo w urządzeniu wykorzystanym do testu można umyć maksymalnie 100 kg wiór. 
Myjnia ma możliwość rozbudowy o generator ultradźwięków. Myjnia może zostać 
zaprojektowana od początku i wykonana indywidualne potrzeby klienta.  

 

Myjka Vaccum Cast 4000: 

 



 

 

 

 

• Opis procesu mycia: 

Po wcześniejszych ustaleniach z firmą Castor mycie zostało wykonane na 
terenie firmy Mikrostyk w Gniewie w lipcu 2018. Urządzenie zakupione przez 
Mikrostyk posiada dodatkowo wspomaganie ultradźwiękami. Zaproponowanym 
środkiem myjącym był rozpuszczalnik. Po załadowaniu wiór do odpowiedniego kosza, 
załadowania do komory i jej zamknięciu rozpoczął się w pełni zautomatyzowany 
program mycia. Kosz z wiórami poddany został przepływowemu oddziaływaniu środka 
czyszczącego z dodatkowym wspomaganiem przez natrysk, ruch obrotowy i 
wahadłowy kosza oraz poprzez mycie ultradźwiękami. Czas pojedynczego cyklu mycia 
to ok. 13 minut. Po operacji mycia i płukania następuje suszenie próżniowe, 
kondensacja i skraplanie par oraz ciągła filtracja medium myjącego.  

 

• Wnioski: 

Firma Castor ma bardzo duże doświadczenie na rynku mycia przemysłowego. 
Bardzo rzeczowo i otwarcie podchodzi do klienta. Z powodu braku urządzenia w swojej 
siedzibie bardzo szybko załatwiła możliwość umycia wiór na urządzeniu zakupionym u 
nich przez jednego z klientów. Produkują również własną chemię. Urządzenie 
zaproponowane przez nich jest jednak stosunkowo drogie ( koszt w granicach 180 tyś 
euro netto) tak samo jak chemia, którą produkują, a która musi być stosowana aby 
utrzymać gwarancję. Firma jest nastawiona raczej na sprzedaż gotowego urządzenia. 
Minusem samego urządzenia jest zasyp skrzynkowy, który w przypadku mycia naszych 
wiór będzie pracochłonny. Wióry umyte podczas prób zostały przekazane do 
szczegółowej analizy. Ich wyniki można określić jako najlepsze z wszystkich do tej pory 
wykonanych prób mycia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Opis firmy GT85, z którą były prowadzone rozmowy: 
 

Firma na terenie Polski działa od 1999 roku. Przedsiębiorstwo projektuje i 
produkuje myjnie przemysłowe oraz maszyny dla  różnych gałęzi przemysłu. 
Specjalizują się jednak w myciu przemysłowym. Oferują technologie natryskowe i 
ultradźwiękowe projektowane jako stanowiska w pełni zautomatyzowane. Produkują 
własne preparaty chemiczne wspomagające procesy mycia pod markami Roklin i 
Ruster. Firma bardzo zainteresowana naszym zagadnieniem. Proponowana przez nią 
metoda mycia bardzo podobna do tej zastosowanej w Chemaxpolu. Urządzenie 
posiadało by z jednej strony zasyp a po procesie mycia z drugiej strony otrzymujemy 
gotowy wysuszony produkt. Technologia zasypowa zmniejszyła by zaangażowanie 
pracownika. Mają jednak małe doświadczenie w myciu rozpuszczalnikami ( po próbach 
w Castor okazało się, że rozpuszczalnik był najbardziej skutecznym środkiem myjącym), 
oraz chętnie włączyli by wyprodukowaną na nasze potrzeby myjkę do swojego 
katalogu produktów. Do dnia dzisiejszego nie udało się umówić jakąkolwiek próbę 
umycia naszych wiór na jakimkolwiek urządzeniu przez nich wyprodukowanym.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Podsumowanie: 

• Analiza SWAT:  

 CHEMAXPOL CASTOR ULTRON GT ECOCLEAN 

SILNE STRONY - bliskość wykonawcy 
-duże doświadczenie 
-ustabilizowana 
technologia 
- znajomość jednostek 
zajmujących się 
opracowaniem chemii 

- względna bliskość 
wykonawcy 
- duże doświadczenie i 
ugruntowana pozycja na 
rynku 
- otwarte podejście 
- produkcja własnej chemii 

- otwarte podejście i 
szybka reakcja na 
zapytanie 
- duże możliwości 
projektowe, urządzenia 
na zamówienie pod 
nasze potrzeby 
- doświadczenie i dobra 
pozycja na rynku 
- urządzenie 
przepływowe 
(zmniejsza 
zaangażowanie 
pracownika) 

- względna 
bliskość 
wykonawcy 
- duże możliwości 
projektowe, 
urządzenia na 
zamówienie pod 
nasze potrzeby 
- urządzenie 
przepływowe 
(zmniejsza 
zaangażowanie 
pracownika) 
- doświadczenie i 
dobra pozycja na 
rynku 
- własna chemia 

- względna bliskość 
wykonawcy 
- otwarte podejście 
- duże doświadczenie i 
dobra pozycja na rynku 
- własna chemia 

SŁABE STRONY - brak doświadczenia w 
myciu wiór 
- długi czas reakcji na 
zadanie 

- cena! 
- woleli by sprzedać gotowe 
urządzenie 
- urządzenie z zasypem 
koszowym (pracochłonne) 

- nastawieni na 
technologię 
ultradźwiękową 
- duża odległość od 
wykonawcy 

- bardzo słaba 
znajomość mycia 
w 
rozpuszczalnikach 

- woleli by sprzedać 
gotowe urządzenie 
- urządzenie z zasypem 
koszowym (pracochłonne) 

RYZYKA - zaproponowany 
sposób mycia może się 
okazać nieskuteczny 
- długi czas oczekiwania 
na urządzenie 

- nie ma pewności, że uda 
się powtórzyć wyniki mycia 
na skalę przemysłową 

- nie ma pewności, że 
uda się powtórzyć 
wyniki mycia na skalę 
przemysłową 

- zainteresowani 
włączeniem 
urządzenia, które 
by 
wyprodukowali 
na nasze 
potrzeby do 
katalogu swoich 
produktów 

- nie ma pewności, że uda 
się powtórzyć wyniki 
mycia na skalę 
przemysłową 

SZANSE - samo urządzenie jak i 
technologia mycia 
względnie tania 

- najskuteczniejsza do tej 
pory technologia 

- duże możliwości 
projektowe urządzenia 
na zamówienie 

- duże możliwości 
projektowe 
urządzenia na 
zamówienie 

- technologia wydaje się 
skuteczna 

      

 

 



 

 

 

 

• Wyniki przebadanych do tej pory próbek: (zawartość w %) 
 

Castor Chemaxpol Ultorn 

C – 0,03 
O – 0,0054 
N – 0,028 

C – 0,053 
O – 0,022 
N – 0,023 

C – 0,064 
O – 0,0098 
N – 0,016 

• Wnioski końcowe: 

W związku z projektem odwiedziliśmy i konsultowaliśmy się z wyżej wymienionymi 
firmami działającymi w branży mycia przemysłowego. Bazując na zebranych informacjach, 
przeprowadzonych próbach mycia oraz wynikach szczegółowych badań umytych próbek na 
zawartość węgla, tlenu i azotu można stwierdzić: 

✓ Istnieje technologia mycia przemysłowego, która będzie w stanie 
sprostać naszym wymaganiom 

✓ Firmy działające w branży mycia posiadają duże doświadczenie, 
dysponują odpowiednią wiedzą i chcą współpracować  

✓ Istnieje możliwość zakupu gotowego już urządzenia i dostosowania go 
do naszych potrzeb 

✓ Istnieje możliwość zaprojektowania od podstaw urządzenia już 
dostosowanego do naszych potrzeb 

✓ Metoda mycia ultradźwiękami, wbrew zapewnieniom większości firm 
również jest skuteczna 

✓ Większość firm jest w stosunkowo bliskiej odległości od wykonawcy 
✓ Cześć z przedsiębiorstw produkuje własną chemię 

 

  

 



 

 

 

 

 Na podstawie wszystkich zebranych do tej pory informacji można stwierdzić, że przy 
większej ilości prób mycia oraz przy dopraniu odpowiednich środków chemicznych można 
zaprojektować bądź udoskonalić już istniejące urządzenie, które na skale przemysłową może 
zostać wykorzystane na nasze potrzeby. Próby przeprowadzone do tej pory pokazują, że 
firmy zajmujące się myciem przemysłowym na chwilę obecna posiadają technologię 
wystarczającą dla naszych potrzeb, którą trzeba by wyłącznie rozbudować do skali 
przemysłowej. 

 

 


