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Bohdan Szafrański Zgodnie z informacjami dotyczącymi czysz-

czenia parą, metoda ta jest znana i stosowana 

już od 150 lat. Początkowo czyszczenie parą wy-

korzystywane było w przemyśle ciężkim, meta-

lurgicznym i paliwowym do czyszczenia grubych 

warstw tłustych osadów. Jako początek użytkowych 

urządzeń parowych wskazuje się rok 1934 i projekt 

firmy Jenny. Technologia ta zyskiwała na popularno-

ści zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, natomiast 

w Europie była niedoceniana, nie wykluczone, że pod 

wpływem marketingu prowadzonego przez produ-

centów chemicznych środków czyszczących. 

Obecnie w społeczeństwie rośnie świadomość 

konieczności ograniczenia zużycia szkodliwych che-

mikaliów i pozostawania ich w usuwanej po myciu 

wodzie. Myjki parowe przytaczane są w mediach 

jako przykłady ekologicznego czyszczenia, ponieważ 

nie wymagają użycia chemicznych środków czysz-

czących. Zdolność pary do czyszczenia zależy przede 

wszystkim od jej temperatury. Jest ona bezpiecznie 

podawana bezpośrednio na czyszczone powierzch-

nie za pomocą różnych izolowanych dysz i akce-

soriów, co pozwala bezpiecznie dostarczyć energię 

do czyszczonego miejsca potrzebną do oderwania 

zanieczyszczeń od podłoża, oraz emulgowania 

i rozbijania cząsteczek tłuszczu. Zabrudzenia można 

łatwo usunąć, wycierając je lub odsysając. 

Para wytwarzana jest w kotle, który podgrze-

wa wodę do wysokich temperatur (np. 115–155°C 

i wyższej) w celu wytworzenia pary wodnej o niskim 

ciśnieniu (kilka atmosfer) i niskiej wilgotności (4–6% 

wody). Jeśli podgrzewa się wodę to im wyższe jest 

ciśnienie tym wyższa temperatura punktu wrzenia. 

Na rynku dostępne są dwa różne rodzaje 

urządzeń. W myjkach parowych możemy uzyskać 

wydajność rzędu 0,3–0,5 l/min, natomiast w myj-

kach ciśnieniowych z funkcją pary wydatek wody 

jest rzędu 6–7 l/min. Oba rodzaje urządzeń z ze-

wnątrz mogą wyglądać bardzo podobnie. Wszędzie 

tam, gdzie można użyć dużej ilości wody i nie ma 

konieczności podgrzewania jej tak mocno i stosuje 

się myjkę ciśnieniową z funkcją pary. Natomiast my-

Myjki parowe

Obecnie – nie tylko w przemyśle – poszukuje się sposobów 
skutecznego czyszczenia powierzchni bez konieczności użycia 
środków chemicznych obciążających środowisko naturalne. 
Nowoczesne czyszczenie przy wykorzystaniu pary zapewnia 
dużą skuteczność w usuwaniu zabrudzeń i dodatkowo 
może odkażać sprzątane powierzchnie, niszcząc większość 
drobnoustrojów.
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jek parowych używa się wszędzie tam, gdzie woda 

jest niepożądana. Na przykład, jeśli myje się ściany 

i sufity w hali produkcyjnej, w której odbywa się 

cały czas produkcja, nie byłoby możliwe wykonać to 

myjką ciśnieniową, przy której wydatek wody to np. 

500–600 litrów na godzinę. Przy drugim typie urzą-

dzeń wydatek wody to tylko ok. 50 litrów na godzinę. 

To podstawowe rozróżnienie pomiędzy myjką stricte 

parową a myjką, która wytwarza parę. 

Parownice wykorzystujące suchą parę jako środek 

czyszczący mają wiele zalet. Sucha para pozbawiona 

jest wilgoci, a brak cząsteczek wody powoduje, że nie 

zostawia po umyciu mokrych śladów. Można czyścić 

nią prawie każdą powierzchnię w tym: drewno, 

metal, beton, kamień, szkło, ceramikę, tkaniny skóra. 

Wykorzystać do czyszczenia urządzeń i maszyn, 

które nie są odporne na działanie wilgoci i wody. 

W przemyśle tam, gdzie potrzebna jest duża 

wydajność czyszczenia, stosuje się wytwornice pary 

o odpowiednich parametrach grzania, zasilane np. 

prądem trójfazowym. Natomiast mniejsze dobrze 

sprawdzają się jako urządzenia mobilne również 

w zastosowaniach konsumenckich. W raporcie przy-

gotowanym przez firmę Arizton Advisory przewiduje 

się, że światowy rynek urządzeń do czyszczenia 

parą będzie rósł średnio o 6% w latach 2018–2024. 

Producenci sprzętu nieustannie rozwijają technolo-

gię, aby spełnić standardy przemysłowe. Analitycy 

sądzą, że czynniki, które mogą przyczynić się do 

wzrostu rynku urządzeń do czyszczenia parą to: 

poprawa standardów higieny, zapotrzebowanie ze 

strony branży hotelarsko-gastronomicznej, rosnące 

zainteresowanie zielonymi technologiami czysz-

czenia i zwiększenie wykorzystania do czyszczenia 

wykładzin i dywanów.

Oferta rynkowa
Wśród głównych światowych producentów urządzeń 

do czyszczenia parą wymienia się między innymi 

firmy: Bissell, HAAN, Hoover, Dyson, Kärcher, LG, Miele 

i Koninklijke Philips. Na naszym rynku mamy szeroki 

wybór urządzeń w tym przeznaczonych do zastoso-

wań profesjonalnych np. w przemyśle.

Firma Steamlur na terenie Niemiec, Polski oraz 

w krajach bałtyckich oferuje sprzęt do głębokiego 

czyszczenia i sterylizacji różnorodnych powierzchni. 

Podstawowy zakład produkcyjny firmy znajduje się 

we Włoszech, w mieście Pesaro. Firma Steamlur przy 

doborze sprzętu zaleca, by zwrócić uwagę na moc – to 

wskaźnik szybkości czyszczenia. Im większa ilość pary 

jest generowana, tym szybciej oczyszczana jest dana 

powierzchnia. Bardziej sucha para skutecznie czyści 

tkaniny i powierzchnie tkaninowe, które po procesie 

czyszczenia pozostają suche. Natomiast większą kon-

centrację wody używa się do czyszczenia powierzchni 

twardych. Ważnym parametrem jest ciśnienie pary. 

Jeśli jest niższe niż 4 bar – zastarzałego brudu nie da 

się usunąć. Jak podaje firma, w urządzeniach profesjo-

nalnych ciśnienie w systemie wynosi 6–11 bar. Wśród 

oferowanych urządzeń firmy jest np. St-3000 – mobilna 

myjka parowa o mocy elementów grzejnych 3/4,5/6,5 

kW do czyszczenia z ropy naftowej i innych zanie-

czyszczeń części metalowych. Wewnętrzny element 

grzejny – „świeca” – jest wyprodukowany zgodnie 

z nową technologią, która pozwala uniknąć kontaktu 

z cieczą, spirala wykonana z chromowanego niklu 

ma postać wytłoczonego pyłu ceramicznego. Inne 

urządzenie to myjnia parowa BF Vapor w wersji diesel 

(zbiornik ogrzewany olejem napędowym). Jest to urzą-

dzenie mobilne, umożliwiające mycie np. u klienta. Jest 

urządzeniem uniwersalnym, mającym zastosowanie 

Źródło: Kärcher
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nie tylko w myjniach mobilnych, ale też w myjniach 

stacjonarnych, pod warunkiem wystarczającej wenty-

lacji pomieszczeń. 

Firma Cleaning Company to bezpośredni importer 

parownic TECNOVAP w Polsce. Firma Tecnovap została 

założona w 1985 r. we Włoszech i od ponad 30 lat 

zajmuje się produkcją parowych urządzeń czysz-

czących. W ofercie przemysłowych myjek parowych 

ciśnieniowych tej firmy znajdziemy maszyny z możli-

wością natrysku gorącej wody, co w znacznym stopniu 

ułatwia czyszczenie uporczywych i nawarstwionych 

zabrudzeń. Niektóre z oferowanych myjek parowych 

osiągają wydatek pary na poziomie nawet 970 g/

min., dedykowane są do usuwania skrajnie trudnych 

zanieczyszczeń olejowych. Natomiast wielofunkcyjne 

myjki ciśnieniowe pozwalają jednocześnie odsysać 

rozpuszczone zabrudzenia. Można je wykorzystać przy 

konserwacji maszyn oraz całych linii produkcyjnych 

w przemyśle. Jak podaje firma, takie urządzenie wypo-

sażone jest w specjalny układ, który dozuje detergent. 

Odpowiednio dobrane akcesoria natryskowe: węże, pi-

stolety, lance i dysze pozwalają dotrzeć w miejsca trud-

no dostępne. Przykładem oferowanych urządzeń jest 

trójfazowa parownica STEAM BOX VAC INDUSTRIAL 

w ramie i obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej 

(stopień ochrony IPX5); wyposażona w automatycz-

ny system uzupełniania wody, elektromechaniczny 

czujnik poziomu wody – True Temp, odkurzacz, który 

umożliwia zbieranie na mokro, układ do dozowania 

detergentu, bezpośrednie podłączenie wody z sieci, 

a także niskonapięciowy panel sterujący i manometr 

cyfrowy, a także miernik czasu wykonywanej pracy. 

Firma Kärcher oferuje na naszym rynku np. 

SGV 8/5 – odkurzacz parowy, nowe urządzenie, które 

łączy funkcje parownicy z odkurzaczem na sucho/mo-

kro, dzięki czemu czyści i odsysa w jednym przejściu 

roboczym. Przeznaczony jest do specjalistycznych za-

stosowań w przemyśle, handlu, żywieniu zbiorowym, 

restauracjach, szpitalach itp. Najważniejsze funkcje 

urządzenia, takie jak regulacja wody/pary i włączenie/

wyłączanie odsysania są sterowane za pomocą pokrę-

tła na rękojeści, co pozwala na elastyczne sterowanie 

pracą maszyny w trakcie czyszczenia. Pokrętło umoż-

liwia regulację temperatury pary wodnej (od gorącej 

pary po wodę) oraz ilości pary wodnej. 

Wiele różnych urządzeń znajdziemy w ofercie czę-

stochowskiej firmy Steam System, np. między innymi 

Carmen Mini Inox 2,45 kW jednofazową myjkę parową 

z automatycznym uzupełnianiem wody. Rama i obudo-

wa urządzenia wykonana została ze stali nierdzewnej. 

Myjka parowa generuje ciągły strumień pary i wyposa-

żona została w odkurzacz do zbierania na sucho-mo-

kro i system filtra wody z separatorem oraz natryskiem 

gorącej wody pod ciśnieniem 6 bar. Jak też Hill Inox 2,4 

– jednofazową myjkę parową z ciśnieniomierzem o ci-

śnieniu roboczym 5 bar i wydatku pary 64 g/min (3,8 

kg/h). Temperatura wody w urządzeniu to 155°C. Firma 

Ottimo Systems oferuje np. Ottimo Industry, urządze-

nie czyszczące parą do zastosowań przemysłowych 

z możliwością podłączenia stałego dopływu wody. 

Jak podano, w wyposażeniu standardowym oprócz 

zestawu końcówek znajduje się wąż parowy i wąż 

ssąco-parowy. Urządzenie ma możliwość zastosowania 

detergentu oraz funkcję zasysania nieczystości po-

wstałych podczas czyszczenia maszyn przemysłowych 

myjką parową. Urządzenie wykorzystuje naturalną 

moc sprężonej pary wodnej, dodatkowo wzmocnionej 

biodegradowalnym preparatem w funkcji detergentu. 

Zalety modelu to duża moc i wydajność. W wytworni-

cy pary zastosowano technologię dwóch wymiennych 

zbiorników na detergent i trzeciego na wodę. Umoż-

liwia to pracę bez przerwy przez długi czas i szybką 

wymianę detergentu na inny. Pusty zbiornik na wodę 

można napełniać w trakcie pracy urządzenia, nie 

wyłączając go z prądu. Jest też możliwość podłączenia 

wytwornicy pary do stałego dopływu wody. 

To oczywiście tylko kilka aktualnych przykładów 

urządzeń dostępnych na naszym rynku.

Jak widać, efektywność czyszczenia parą i suchą 

parą wzmacnia się, stosując czasem również dodat-

ki chemiczne. Jednak w większości przypadków nie 

jest to konieczne. Ważną korzyścią przy stosowaniu 

suchej pary jest znaczne ograniczenie zużycia wody 

do czyszczenia. Zmniejsza się też zużycie środków 

chemicznych oraz ogranicza ryzyko możliwości uszko-

dzenia i degradacji czyszczonych powierzchni. Duża 

skuteczność takiego sposobu czyszczenia pozwala na 

skrócenie czasu jego wykonywania, co przekłada się na 

oszczędności w kosztach pracy. Dodatkowo działanie 

bakteriobójcze poprawia higienę. Podkreśla się tez 

zalety suchej pary takie jak głębokie czyszczenie. 

Wyeliminowanie w większości przypadków stosowania 

środków chemicznych chroni operatorów urządzeń 

czyszczących i użytkowników, bo na czyszczonych 

powierzchniach nie pozostają resztki związków 

chemicznych o potencjalnym działaniu alergennym. 

Dodatkowe środki chemiczne wykorzystywane są do 

usuwania ciężkich zabrudzeń przemysłowych zabru-

dzeń, ale ciepło stanowi rodzaj katalizatora, co również 

ogranicza ilość wykorzystywanego przy czyszczeniu 

środka chemicznego. 
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