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Wstęp
Technologia obróbki materiałów wysokociśnieniową 

strugą wodną powstała i rozwinęła się w USA. Od tego 
czasu znajduje bardzo liczne zastosowania. Oprócz 
tego struga wodna o ciśnieniu w zakresie 20-80 MPa 
jest stosowana w operacjach czyszczenia powierzch-
ni, odrdzewiania i usuwania z nich zendry, gratowania 
itp. Wyższe ciśnienia (do 300 MPa) wykorzystuje się 
podczas czyszczenia powłok trudnych do usunięcia.

1. Wprowadzenie teoretyczne
Czyszczenie wysokociśnieniową strugą wodną 

polega na oddziaływaniu zogniskowanego w dyszy 
strumienia wodnego na obrabiany materiał, a więc 
na doprowadzaniu miejscowo dużej gęstości mocy, 
powodując odrywanie mikrocząsteczek materiału od 
jego podstawowej masy [1]. Dzięki ostremu skupie-
niu strugi, pomimo dużej gęstości mocy są wywierane 
tylko niewielkie siły na ograniczonym obszarze mate-
riału. W procesie tym energia kinetyczna strugi jest 
przekształcana w energię potencjalną deformacji ma-
teriału w strefi e obróbki.

Wysokociśnieniowa struga wodna znalazła szerokie 
zastosowanie do usuwania osadów, za które uznaje się 
zbędną warstwę wierzchnią przedmiotu [2] poddanego 
czyszczeniu. Praktycznie w każdej dziedzinie przemy-
słu występują osady. Powstają one w sposób naturalny 
[3] (np. korozja, kamień kotłowy) jak również w trakcie 
procesów technologicznych [4] (np. osadzanie się su-
rowców czy ich frakcji). Wysokociśnieniową strugę wod-
ną stosuje się do usuwania osadów w ciepłownictwie. 

Ta technika czyszczenia jest przydatna do likwidacji 
kamienia kotłowego z rurek wymiennikowych w ko-
tłach, płomieniówkach, ciepłociągach i całej komunal-
nej instalacji cieplnej [2].

Ta sama metoda czyszczenia jest szczególnie przy-
datna do oczyszczania odlewów, odkuwek bądź wy-
prasek [5]. Wyroby o skomplikowanych kształtach jak 
np. elementy pomp i wentylatorów, wirniki i kierownice 
turbin, podzespoły urządzeń lotniczych lub elektrow-

ni, na których powierzchniach zewnętrznych zalegają 
wszelkiego rodzaju trwałe osady również czyści się 
przy zastosowaniu wysokociśnieniowej strugi wodnej.

Ponadto przy użyciu wysokociśnieniowej strugi 
wodnej usuwa się osady nagromadzone w przewo-
dach rurowych różnego typu rurociągów [6]. Ich czyn-
ne przekroje, w czasie eksploatacji ulegają zwężeniu, 
co może doprowadzić do braku drożności. Tradycyjne 
mechaniczne metody czyszczenia często prowadzą 
do uszkadzania (powstawania pęknięć i wykruszeń) 
instalacji, a metody chemiczne stosuje się coraz rza-
dziej gdyż nie zawsze są ekologiczne. Dobrą alterna-
tywę stanowi zastosowanie wysokociśnieniowej strugi 
wody, dzięki której uzyskuje się krótki czas wyłączenia 
rurociągu z eksploatacji, zapewnia wysoką wydajność 
i niskie koszty obróbki.

2. Analiza ruchu głowicy roboczej
Do usuwania osadów z rurociągów stosuje się gło-

wice robocze (rys. 1) zaopatrzone w odpowiednie 
dysze wodne. Doprowadzenie do głowicy wody pod 
zadanym ciśnieniem jest realizowane przez przewo-
dy wysokociśnieniowe podłączane z drugiej strony do 
pompy wysokociśnieniowej. Odpowiednie rozmiesz-
czenie dysz w głowicy roboczej sprawia, że czysz-
czeniu podlega cała powierzchnia rurociągu zaś siła 
odrzutu wywołana wypływem wody, powoduje samo-
napęd głowicy roboczej wzdłuż osi rurociągu.

Sposób umieszczenia głowicy w rurociągu przed-
stawiono na przykładowym rys. 2.

Jeżeli punkt porusza się ruchem złożonym, na któ-
ry składa się ruch jednostajny po okręgu o promie-
niu R z prędkością ω i ruch jednostajny prostoliniowy 
z prędkością vp w kierunku prostopadłym do płaszczy-
zny ruchu po okręgu, to punkt ten opisuje linię śrubo-
wą zgodnie z równaniem: 

222 Ryx =+ (1)
 

gdzie: R jest promieniem walca. 

Analiza techniczna możliwości usuwania 
osadów z rurociągów petrochemicznych 
wysokociśnieniową strugą wody
Grzegorz Chomka, Sławomir Nagnajewicz

Streszczenie
W artykule przedstawiono teoretyczną analizę zastosowania strugi wodnej do usuwania osadów. Określono 

ślady poobróbkowe powstające w rurociągach petrochemicznych. Wskazano niezbędne zakresy pracy prowa-
dzenia skutecznej obróbki.

Słowa kluczowe: struga wody, czyszczenie, rurociąg.



AUTOBUSY74

Linię śrubową (rys. 3) w prostokątnym układzie 
współrzędnych, w oparciu o współrzędne walcowe Rφz 
opisują trzy równania parametryczne. Po uwzględnieniu 
faktu, iż φ = ωt a z = vpt równania te przybierają postać:

ν=
ω⋅=
ω⋅=
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tRx

p

sin
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gdzie:
ω  – prędkość kątowa punktu,
vp  – prędkość poosiowa punktu,
t – czas. 

Prędkość w ruchu po linii śrubowej posiada trzy 
składowe, które są pochodnymi drogi (2): 
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Wartość bezwzględną prędkości v wylicza się ze 
wzoru:
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Rozkład wektorów prędkości przedstawiono na rys. 4.

3. Ustalenie warunków obróbki
Analiza dotyczy głowicy rotacyjnej uzbrojonej dwo-

ma dyszami, przesuniętymi względem siebie o 180°. 
Obszar pracy głowicy ograniczony jest powierzchnią 
cylindryczną o stałej średnicy. W przypadku czysz-
czenia rurociągów najczęściej stosuje się głowice 
robocze z dyszami wodnymi ustawionymi ukośnie 
do powierzchni czyszczonej. W związku z tym dysze 
ustawiono do powierzchni czyszczonej pod kątem 
90°±γ w płaszczyźnie pionowej (rys. 5). 

Początkową wartość współrzędnej z wyznaczono 
na podstawie zależności: 

( ) γ−+−= tgrRbz0 (5)
 

Rys. 1. Głowica robocza DFK 90 – 400 fi rmy Uraca
Rys. 2. Schemat umieszczenia głowicy w rurociągu

Rys. 4. Rozkład wektorów prędkości w ruchu śrubowym

Rys. 3. Linia śrubowa
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Uwzględniając współrzędne początkowego położe-
nia styku strugi z powierzchnią czyszczoną otrzymano 
równania ruchu, które we współrzędnych walcowych 
przybierają postać:
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Natomiast we współrzędnych prostokątnych opisa-
ne są zależnością: 
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4. Wizualizacja śladów poobróbkowych
W badanych przykładach, przy stałych promieniach 

wynoszących R=150 mm, R=300 mm oraz R=500 
mm, zmieniano prędkość poosiową vp w zakresie 
0,05 m/s do 0,4 m/s co 0,05 m/s oraz przyjęto stałą 
wartość prędkości kątowej ω=100 obr/min. Przykłady 
uzyskanych rezultatów przedstawiono na rys. 6. Przy 
zwiększaniu wartości prędkości poosiowej następuje 
wzrost odległości pomiędzy kolejnymi śladami po-
obróbkowymi powodując powstawanie miejsc niedo-
czyszczonych. Z drugiej zaś strony zbyt mała wartość 
prędkości poosiowej powoduje pokrywanie się śladów 
poobróbkowych, co prowadzi do nieekonomicznego 
wykorzystania sprzętu oraz energii.

Zestawienie wyliczonych wartości odległości mię-
dzy kolejnymi środkami śladów poobróbkowych na 
powierzchni cylindrycznej, przy prędkości kątowej 
ω=100 obr./min przedstawiono w tabeli 1.

Rozkład śladów poobróbkowych powiązano z rze-
czywistymi (doświadczalnymi) wartościami obróbki 

 

Rys. 5. Ustawienie dysz wodnych: a – odległość pomię-
dzy środkiem dyszy a rzutem wypływającej strugi na 
płaszczyznę pionową, b – odległość dyszy od dolnej 
podstawy głowicy (płaszczyzny oxy), r – promień za-
mocowania dyszy w głowicy, γ – kąt zawarty pomiędzy 
promieniem przechodzącym przez dyszę a rzutem wy-
pływającej strugi na płaszczyznę pionową

 
a) b) 

Rys. 6. Rozkład śladów poobróbkowych dla rury o promieniu R=500 mm oraz posuwu: a – vp = 0,1 m/s; 
b – vp = 0,3 m/s 

Tab. 1. Zestawienie odległości pomiędzy kolejnymi 
środkami śladów poobróbkowych

Prędkość poosiowa vp [m/s]
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
30 60 90 120 150 180 210 240

Tab. 2. Zestawienie rzeczywistych wartości szero-
kości śladu poobróbkowego na powierzchni

p=10 MPa p=20 MPa
Średnica otworu dyszy d [mm]

1 1,5 2,5 1 1,5 2,5
Rzeczywista szerokość śladu poobróbkowego [mm]
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150 10,5 17,5 30 12 21 30
300 21 39 60 24 42 60
500 35 65 100 40 70 100
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wysokociśnieniową strugą wody zaprezentowanymi 
w tabeli 2.

Korzystając z wyliczeń (tabela 1) oraz danych eks-
perymentalnych (tabela 2) wynika, że dla przyjętej 
wartości prędkości kątowej ω=100 obr/min warunek 
dobrego doboru parametrów urządzenia wysokoci-
śnieniowego będzie spełniony gdy: 
 – przy promieniu powierzchni cylindrycznej R=150 

mm i vp=0,05 m/s oraz ciśnieniu roboczym p=10 
MPa, średnica otworu dyszy wyniesie 2,5 mm, 

 – przy promieniu R=300 mm, optymalna prędkość po-
osiowa będzie równa vp=0,1m/s przy tych samych 
wartościach ciśnienia oraz średnicy otworu dyszy, 

 – dla powierzchni cylindrycznej o promieniu R=500 mm 
i przy zadanej prędkości poosiowej vp=0,1m/s, ci-
śnienie robocze wyniesie 10 MPa, a średnica dyszy 
1,5 mm.

Podsumowanie
Obróbka wysokociśnieniową strugą wody znajdu-

je zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i może 
być z powodzeniem stosowana do usuwania osadów 
z rurociągów.

Dobór i przestrzeganie odpowiednich ustawień pa-
rametrów obróbki jest bardzo istotne ze względu na 
zapewnienie odpowiedniej jakości podczas usuwa-
nia zanieczyszczeń. Zbyt duży posuw powoduje nie-
doczyszczenia powierzchni, a z kolei zbyt mała jego 
wartość obniża wydajność obróbki. Stosowanie dysz 

o średnicach nieodpowiednich do warunków technicz-
nych przynosi niekorzystne skutki, czyli zbyt małe lub 
za duże odległości między sąsiednimi śladami pod-
czas czyszczenia.
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Technical analysis of sludge disposal from petrochemical

Abstract
This paper presents a theoretical analysis of the use of water jet to remove disposal. Presented traces after 

treatment occurring in petrochemical pipelines. Specifi ed operating ranges necessary for an effective treatment.
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