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Nasze domeny:
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Firma "VACAT-Technika " działa od 1982 roku. Na początku wytwarzane były
urządzenia dla przemysłu spożywczego.
"VACAT-Technika" jest przedsiębiorstwem, którego właścicielem jest osoba
fizyczna (inż. Marek Grzesiński).
Podstawowy kierunek naszej działalności to wdrażanie eko – technologii
w
dziedzinie
bezściekowego
mycia
i odtłuszczania w procesach przemysłowych.
Jesteśmy firmą produkcyjno - handlową.
Wytwarzamy urządzenia myjące dla różnych
gałęzi przemysłu i usług, od małych myjni
warsztatowych do dużych, przemysłowych
systemów myjących.
Rozwiązujemy problemy naszych klientów
kompleksowo, proponując optymalną technologię, budując urządzenia
o wymaganych parametrach i dobierając środki chemiczne, korzystając
z najnowszej wiedzy.

► Procesy technologiczne mycie, czyszczenie,
odtłuszczanie
► Produkcja urządzeń:
myjnie przemysłowe – usługowe
► Modernizacje, remonty
► Usuwanie brudu przemysłowego
► Przemysłowe środki czystości
► Płyny technologiczne
► Czyszczenie elewacji, kamienia, zbiorników itp.
► Wyparki próżniowe

•
•
•
•
•
•
•

Mycie i odtłuszczanie
Instalacje przemysłowe

Nasi klienci reprezentują przemysł: maszynowy, metalowy, motoryzacyjny,
chemiczny, spożywczy.
Od roku 1993 dostarczyliśmy ponad 1500 ręcznych maszyn myjących w Polsce
i Rosji.
Aktualne zatrudnienie: 5 stałych pracowników biura techniczno-handlowego,
pozostałych kilkunastu współpracowników prowadzi działalność na własny
rachunek.
Dysponujemy rozwiniętą siecią przedstawicieli i firm współpracujących na
terenie całej Polski.
Języki pierwszego kontaktu: niemiecki, angielski, rosyjski, polski, serbskochorwacki, czeski, słowacki.

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
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LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW
1. EATON Bielsko-Biała / Elterma – Świebodzin
Linia technologiczna
– produkcja popychaczy i dźwigienek zaworowych
Funkcje:
• De-fosfating
• mycie,
• płukanie,
• suszenie
Linia przeznaczona jest do mycia, odtłuszczania i suszenia części, detali z różnych materiałów (np. stali, Al,
żeliwa, plastiku, itp.) o gabarytach zbliżonych do: fi 12mm, długość 25-100mm
Opis konstrukcji
Urządzenia wykonane są z blachy nierdzewnej. Integralną częścią urządzenia jest, reduktor do
napędu bębna, elektroniczne czujniki kontroli płynu w zbiornikach, układ automatycznego napełniania
zbiornika i separator - odolejacz PM-1. Ze względów technologiczno - konstrukcyjnych dopuszcza się
zastosowanie stali węglowej do wykonania niektórych elementów urządzenia.
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2. Instalacja w „RECKITT Benckiser” Nowy Dwór mazowiecki
W celu zaspokojenia potrzeb firmy Benckiser Polska, zajmującej się produkcją środków czystości,
opracowano wielostanowiskową myjnię do kontenerów 1000 l typu Mauser, z dodatkowym stanowiskiem do
mycia beczek 200 l ze zdejmowaną pokrywą. Zastosowanie w urządzeniu agregatów wysokociśnieniowych
pozwala zredukować do minimum ilość zużywanej do mycia wody. W myjni zastosowano dodatkowo układy
dozujące biodegradowalne środki myjące oraz realizujące mycie i dezynfekcję parą wodną.
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3. Michelin Olsztyn – projekt 1
Polski oddział międzynarodowego koncernu branży oponiarskiej.
Postawiono tutaj do rozwiązania dwa problemy. Pierwszy z nich dotyczy
mycia odsysaczy lateksu w linii produkcyjnej karkasu opony. Odsysany lateks
stopniowo zakleja odsysacz oraz zbryla się przy krawędzi roboczej,
powodując powstawanie dużych ilości trudnych do utylizacji odpadów.
Dodatkowo, stosowany dotychczas sposób mycia odsysaczy powodował
osiadanie resztek zaschniętego lateksu w całym otoczeniu maszyny,
wpływając dodatkowo niekorzystnie na jakość produkcji. Nowoczesny
system mycia ciśnieniowego opracowany w firmie VACAT pozwala usunąć
powyższe niedogodności.

4. Michelin Olsztyn – projekt 2
Drugie rozwiązanie to instalacja wyparna, stosowana do
ograniczenia odpadów poprodukcyjnych. Cykl produkcyjny powoduje
powstawanie olbrzymich ilości ścieków. Zastosowanie wyparki pozwala
zmniejszyć ilość odpadów do 10%. Pozostała część to oczyszczona woda,
która może być ponownie zastosowana w procesie produkcyjnym. Jest to
układ proekologiczny, pozwalający na zamknięcie obiegu wody
technologicznej, zmniejszający obciążenie dla środowiska.

5. Unilever
Fabryka środków czystości. W firmie VACAT opracowano system
wysokociśnieniowego mycia długich rurociągów. Specjalna głowica myjąca
w połączeniu z odpowiednio dobraną technologią, umożliwia sprawne
mycie i dezynfekcję rurociągów, stanowiących ważny element linii
technologicznej.

6. Mycie szybów zsypowych w budynkach
wielokondygnacyjnych
W firmie VACAT opracowano innowacyjną technologię czyszczenia
szybów zsypowych w wysokich budynkach. Polega ona na zastosowaniu
wysokociśnieniowego natrysku na ściany szybu wody lub pary wodnej oraz
środków myjąco-dezynfekujących. Całą instalację montuje się w przestrzeni
ładunkowej samochodu użytkowego. System jest opracowany i gotowy do
wdrożenia.

7. Solec Zdrój
Koncepcja instalacji pomocniczej dla oczyszczalni ścieków w
miejscowości uzdrowiskowej.
Wobec dużej ilości ścieków solankowych zastosowano zespół
wyparek do oddzielania zanieczyszczeń.

4

8. Masterfoods
Firma produkująca żywność dla zwierząt. Powstał tu problem
oklejania podajników ślimakowych resztkami mięsa. Zjawisko to stwarza
szereg problemów natury produkcyjnej i higienicznej. Stosowany
dotychczas system mycia podajników pochłaniał mnóstwo czasu, energii i
wody. W celu usprawnienia, zaproponowano system mycia
wysokociśnieniowego, oszczędzający czas, energię i media. W celu
osiągnięcia odpowiednich parametrów mikrobiologicznych stosuje się
odpowiednio dobrane środki myjąco-dezynfekujące.

9. Oriflame - Fabryka kosmetyków
W branży kosmetycznej obowiązują surowe normy czystości
mikrobiologicznej maszyn, urządzeń oraz opakowań stosowanych w
procesie produkcyjnym. Powstaje wówczas problem mycia oprzyrządowania
z resztek kosmetyków, zawierających trudno zmywalne komponenty, np.:
silikony. Specjaliści z firmy VACAT opracowali nowatorski system mycia
ciśnieniowego urządzeń dozujących, symulujący pracę tych urządzeń
podczas mycia. Umożliwia to dokładne wymycie wszystkich przestrzeni
roboczych osprzętu, co nie byłoby możliwe do zrealizowania statycznie.
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Przewody - pogrupowane w grupy.
Umieszczone na specjalnych zawieszkach, w które
wyposażony zostanie stół obrotowy. W czasie mycia stół
obraca się i specjalnie ukierunkowane dysze spryskują
detale: pod wysokim ciśnieniem 120-250
bara, następnie w zależności ustawionego programy
uruchamia się odpowiednia opcja.

Jak widać na rys. nakrętki są poluzowane i w trakcie
mycia przesuwają się w różne położenia przez co cała
powierzchna przylgni jest dokładnie wymyta,
dezynfekowana itp.

Dozowniki - mycie całkowicie
automatyczne . Dozownik jest
umieszczany w bazie, podłącza się
przewody powietrzne co powoduje,
że w trakcie mycia dozownik pracuje
(jego ruchome elementy).
To rewelacyjne rozwiązanie zagwarantuje
bardzo wysoką czystość środka elementu.
Przykłady rozwiązań : wielkość takich baz zostanie dopasowana do potrzeb.

Duże elementy : umieszczamy je w koszu lub na wieszakach w zależności od możliwości. W czasie mycia detale
wirują na stole.
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10. AVON – fabryka kosmetyków
Myjnia przeznaczona jest do ciśnieniowego mycia kontenerów z możliwością wykorzystania jednego
środka myjącego dozowanego automatycznie inżektorowo. Do wewnętrznego mycia zbiorników wykorzystano
specjalne agregaty wysokociśnieniowe i głowice myjące, które opuszcza się przez otwór wlotowy do środka.
Proces mycia polega na mechanicznym działaniu strumienia płynu pod wysokim ciśnieniem. Dla ułatwienia i
przyspieszenia procesu mycia i sanityzacji (dezynfekcji), stosuje się odpowiednio dobrane środki chemiczne oraz
różne temperatury płynów myjących lub parowanie.
Myjnia przystosowana jest do mycia standardowych paletopojemników 1000l typu Mauser oraz do
niestandardowych kontenerów ze stali nierdzewnej (inox). Myjnia wyposażona w sterownik komputerowy, który
pozwala na dowolne ustawianie poszczególnych parametrów, takich jak: czas mycia, kolejność operacji, siła
strumienia, temperatura, dezynfekcja, bez dezynfekcji itp.
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CD. AVON - szafy osuszające do węży
Szafa przeznaczona jest do magazynowania
i suszenia węży oraz innych detali maszyn, które
można ułożyć na specjalnie do tego celu
przystosowanym regale.
Szafa wykonana jest są ze stali nierdzewnej,
gatunku0H18N9.
W skład myjni wchodzą następujące elementy:
o obudowa szafy
o drzwi żaluzjowe ( roleta automatyczna zwijana)
o osuszacz powietrza
o kolektor ssący wraz ze stożkami do wkładania
węży
o układ zawieszek do węży
o regał na drobne detale
Funkcje szafy:
o suszenie węży
o suszenie detali maszyn

11. Stanowisko do mycia kontenerów IBC 1000L, oraz beczek.
Urządzenie jest całkowicie zautomatyzowane.
Po umieszczeniu Kontenera 1000 l na stanowisku mycia, uruchamia się proces. Lanca rotacyjna wsuwa
się do zbiornika, który jest myty w środku pod wysokim ciśnieniem 120 - 250 bar. Po skończonym cyklu mycia
następuje parowanie. Dodatkowo możemy stosować środek myjąco dezynfekujący wg. Państwa potrzeb.

Projekt dla firmy Donauchem

Projekt dla firmy Marpol Trans - Krosno
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Funkcje myjni:






Projekt dla firmy Ovotec





Rysunek myjni na 3 zbiorniki

mycie wstępne - wodą + ewentualnie środek myjący,
ciśnienie 160 - 180 bar
płukanie w temp 60°C z dodatkiem środka,
np. dezynfekującego
mycie i płukanie ciśnieniowe 160 bar.
Mycie i dezynfekcja parowa lub chemiczne - szczegóły
do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu.
Suszenie parowe – detale po nagrzaniu bardzo szybko
odparowują.
Dodatkowa lanca do mycia np. domywanie
z wierzchu, posadzki, itp.
Wyposażenie: agregat ciśnieniowy zimnowodny 1600
l/min; moc 9,2 kW; dysza rotacyjna
z 2 końcówkami szerokokątnymi – import Włochy,
napęd pneumatyczny, Balanser do opuszczania
i podnoszenia lancy myjącej z i do zbiornika.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY
Przez układ wysokiego ciśnienia jakość mycia i czas, a
co za tym idzie zużycie wody i energii drastycznie spadnie.
Proces będzie bardzo oszczędny.

12. Kabina do mycia dużych detali o wadze do 100 T.
Detal się na specjalnym podeście roboczym, który za pomocą suwnicy lub na wózku zostanie umieszczony w
kabinie myjni. Pracownik wchodzi do kabiny która osłonięta jest kotarą paskową PCV. Ma na bocznej ściance
przygotowane stanowisko z lancami: myjącą, i np. powietrzną. Kabina dodatkowo oświetlona światłem elektrycznym
+ dodatkowe oświetlenie naturalne w oszklonym sufitem. Podest roboczy w kabinie o udźwigu ok. 15-100 t (opcja).
Kabina wentylowana (wentylacja mechaniczna z źródła własnego) kierunkująca strugę powietrza i pary wodnej. W
podłodze kabiny osadnik. Woda z myjni jest przepompowywana we wskazane miejsce. Z tyłu kabiny zamontowany
jest agregat wysokociśnieniowy gorąco-wodny o ciśnieniu ok. 80-12 bar. Szafa sterownicza z zabezpieczeniami
czuwa nad procesem mycia. Maszyna na zamówienie indywidualne.

Projekt dla firmy Organika
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Kabina o wym. ~ 3500 x 4000 x 3500 (wys.) mm z osadnikiem i konstrukcja słupową: stal nierdzewna








Ściany stal ST trapezowa ocynk ogniowy: wszystkie ściany + sufit
Osadnik na zanieczyszczenia stałe jako blat roboczy (podłoga perforowana z dostępem do osadnika) + spust przelew do kratki kanalizacyjnej
Przeszklenia w suficie z PCV lub poliwęglanu samonośnego falistego (głęboka fala)
Kominek wyciągowy na opary i spaliny z agregatu (fi 150 lub 250 mm)
W suficie wolna przestrzeń na wejście suwnicy.
Oświetlenie wewnętrzne kabiny.
Na szafie lampa ostrzegawcza Żółta – pokazującą Kabina musi być wykonana w elementach i montowana na
miejscu. Bez fundamentów - bez pozwoleń na budowę.

Instalacja w Organika Sarzyna
(myjnia mobilna z kabiną typ KMK 2400 do mycia , suszenia – polimale, żywice epoksydowe itp.)

Instalacja w Orlen Oil Trzebinia
Instalacja do mycia i suszenia zbiorników IBC na potrzeby rafinerii

10

13. Loreal –Kosmepol
(myjnia do mycia beczek, zbiorników, itp.)

Automatyczna myjnia do mycia wszelkiego rodzaju
zbiorników typu: beczki, kontenery. Element do mycia
umieszcza się w komorze myjącej, po nastawieniu na
sterowniku odpowiedniego programu (np. mycie,
odtłuszczanie, płukanie, dezynfekcja parą, lub płynem)
uruchamiamy myjnie. W zależności od potrzeb oferujemy
indywidualne rozwiązanie techniczne np. mycie,
dezynfekcja parą, mycie ciśnieniowe 150 - 200 bar. Mamy
sprawdzone rozwiązanie w przemyśle farmaceutyczno kosmetycznym.

14. Toyota Motor Manufacturing Poland
System parowo – powietrzny udrażniania narzędzi skrawające do obrabiarek CNC
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15. Tramwaje Warszawskie
(myjka do mycia zespołów jezdnych – wozów tramwajowych)

Myjnia przeznaczona jest do ciśnieniowego mycia
elementów stalowych, z możliwością wykorzystania jednego
środka myjącego dozowanego automatycznie inżektorowo.
W układzie mycia wykorzystano specjalny agregat
wysokociśnieniowy gorąco-wodny i ręczną lancę myjącą.
Proces mycia polega na mechanicznym działaniu strumienia
płynu pod wysokim ciśnieniem. Mycie elementów jest
realizowane za pomocą ręcznej lancy myjącej obsługiwanej
przez pracownika. Dla ułatwienia i przyspieszenia procesu
mycia, stosuje się odpowiednio dobrane środki chemiczne
oraz temperaturę płynów myjących powyżej 50oC.

Istnieje możliwość mycia w kabinie innych elementów, np. beczek, zbiorników,
kontenerów przy pomocy ręcznej lancy.
Funkcje myjni:
o
o
o
o
o

mycie wstępne - woda + dodatkowo środek myjący, ciśnienie 200 bar;
płukanie w temp. 60 oC;
mycie i płukanie ciśnieniowe 200 bar;
mycie i dezynfekcja parowa;
dodatkowa lanca do mycia np. domywanie z wierzchu, posadzki, itp.

16. Intermag
Zastosowanie - zagęszczanie wody ze ścieków popłucznych , zawierających ścieki z mycia instalacji do produkcji nawozów
sztucznych.
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17. Fabryka farb i lakierów „Polifarb”
Zastosowanie – oczyszczalnia przemysłowa z produkcji farb wodorozcieńczalnych.

18. DIEHL Controls
(myjnia VGS 660/P/180, przepompownia do kierowania ścieków, układ suszący)

Maszyna posiada komorę myjącą z ruchomymi dyszami górnymi i dolnymi zapewniającą ułożenie
wszystkich detali przeznaczonych do mycia na specjalnym stole, koszu lub w uchwytach na detale. Bez
wyjmowania detali z maszyny przeprowadzony zostaje cały proces mycia i suszenia.
Proces suszenia wykorzystuje opcje parowania. Detal po nagrzaniu powyżej 65 st. C bardzo szybko
odparowuje. Detal po wyjęciu z myjnie jest suchy.
Funkcje myjni:
• Mycie - wodą + środek myjący w obiegu zamkniętym, ciśnienie 10-12 bar
• Płukanie w temp 85 st. C; woda może być wykorzystana powtórnie w zbiorniku
mycia zasadniczego (alkalicznego)
• Mycie parą - szczegóły do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu.
• Mycie i płukanie wysokociśnieniowe ok. 180 bar.
• Suszenie parowe – detale po nagrzaniu bardzo szybko odparowują.
Uwaga: myjnia wyposażona w sterownik komputerowy PLC, który pozwoli na dowolne
ustawianie poszczególnych parametrów myjni, tj. czas mycia, kolejność operacji, siła
strumienia, temperatura, kiedy dezynfekcja, kiedy bez, itp.
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Detale do mycia

Myjka w budowie - tył

Myjka w budowie - przód

Myjka po zamontowaniu i odbiorze

Myjka z umieszczonymi ramkami
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19. Greinplast fabryka farb i tynków – Rzeszów
Instalacja wyparna do utylizacji popłuczyn z farb wodorozcięczalnych z zawracaniem wody do procesu technologicznego.

Przykład oczyszczenia wody.
W butelkach (patrząc od lewej) znajduje się
następująca woda:
1. Woda destylowana 6,61 µS/cm
2. Woda po oczyszczeniu ścieków
poprodukcyjnych 113,3 µS/cm
3. Woda wodociągowa używana do
produkcji 769 µS/cm
4. Ścieki poprodukcyjne 2600 µS/cm

20. WASIAK GmbH / WN INDUSTRY – Kożuchów
Opracowanie technologii mycia i suszenia zbiorników olejowych w środku.
Charakterystyka detalu: skomplikowana konstrukcja, utrudniona lokalizacja, zamknięte kanały.

Maszyna posiada funkcje:
o mycie,
o płukanie,
o suszenie,
o studzenie detalu
Operacja przewidziana
dla różnych typów zbiorników.
Czas trwania operacji:
5 – 7 min.
Zdalna komunikacja
i nadzorowanie
pracy przez modem GSM
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21. Instalacje wyparne niskotemperaturowe
(temp. destylacji 20-30 st.C) do oczyszczania i odzysku np.: wody ze ścieków przemysłowych.

SEKCJA MYCIA
SEKCJA SUSZENIA
TEST SZCZELNOŚCI
MASZYNOWNIA

WYPARKA

MAGAZYN DESTYLATU

22. Systemy mycia wysokociśnieniowego cystern i zbiorników w środku z odzyskiem
wody.
(Ciśnienia 180 - 500 bar)
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23. Opracowanie technologii skutecznego czyszczenia osadów lateksowych z produkcji
farb.
serpentyna , spirala grzejna z wyparki
Przed czyszczeniem

Po czyszczeniu
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24. Rozwiązanie kompleksowe 3 myjni w środowisku alkoholowym i silikonowym
zgodnie z dyrektywą ATEX (strefa przeciwwybuchowa).
Opracowane dla: COLEP POLSKA Sp. z o.o. - KLESZCZÓW

25. Komora piaskująca do regeneracji pocisków.
Mycie, odtłuszczanie i zdzieranie powłok malarskich. Wiele zastosowań.

Opracowane dla: Komenda Portu Wojennego Gdynia
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Przedsiębiorstwo Technik Inżynierskich „VACAT – Technika”
26-001 Masłów,
Dąbrowa 351 a k/ Kielc
Tel./fax 41 / 362 58 05 ; tel. 41 / 362 30 85
e-mail: biuro@vacat.com.pl
www.vacat.com.pl

Maszynownia komory piaskującej

Marek Grzesiński
Tel. 667 455 555

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
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