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Streszczenie 
 
W artykule przedstawiono stosowane sposoby czyszczenia samochodów ze wskazaniem na zastosowanie metod hydrostrumieniowych. 

Zaprezentowano konstrukcję samowzbudnej głowicy pulsacyjnej wytwarzającej dynamicznie oddziaływującą strugę wodną o okresowo zmiennej 
strukturze. Komputerowe symulacje badań modelowych takiej strugi umożliwiły optymalizację konstrukcji samowzbudnej głowicy i określenie 
mechanizmów powstawania pulsacyjnej strugi wodnej. Eksperymentalne badania laboratoryjne pozwoliły poznać charakterystykę hydrodynamiczną 
pulsacyjnej strugi wodnej, wytwarzanej w takiej głowicy. Badania takiej strugi wodnej wykazały tworzenie się okresowych zmian jej struktury 
wewnętrznej o zmiennej częstotliwości takich pulsacji, a także umożliwiły ocenę jej przydatności do efektywnego usuwania zanieczyszczeń. 
Umożliwiło to porównanie wydatku wody niezbędnej do usuwania zanieczyszczeń przy użyciu ciągłej i pulsującej strugi wodnej. Na podstawie 
przeprowadzonych prób stwierdzono znaczną przydatność samowzbudnej głowicy pulsacyjnej do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych 
elementów karoserii pojazdów samochodowych, usytuowanych zwłaszcza w większych odległościach. 
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Wstęp 

Dbałość o pojazdy samochodowe zapewnia nie tylko 
czystość karoserii i odpowiedni stan powłok lakierniczych ale 
też ułatwia obsługę i dostępność do wszelkich mechanizmów 
a także zwiększa trwałość elementów konstrukcji. Dotyczy to 
zwłaszcza pojazdów eksploatowanych w trudnych warunkach, 
co stanowi niekiedy poważny problem. Z powyższych względów 
stale poszukiwane są coraz to skuteczniejsze metody mycia 
takich pojazdów. W zależności od rodzaju i intensywności 
zabrudzeń oraz wielkości czyszczonych powierzchni 
wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia czyszczące [4], 
w tym również zintegrowane wielofunkcyjne urządzenia myjące 
(myjnie automatyczne) [1]. Jak dotąd, jedną z najbardziej 
skutecznych metod usuwania zabrudzeń, jest zastosowanie 
wysokociśnieniowej strugi wodnej. 

Podczas takiego mycia pojazdów wykorzystywane są 
różnego rodzaju dysze, umieszczane zwykle na końcu lancy. 
Takie urządzenia, obsługiwane ręcznie, wykorzystują zimną lub 
ciepłą wodę o odpowiednio regulowanym ciśnieniu [7]. Struga 
taka wytwarzana w dyszach stosowanych do czyszczenia 
pojazdów samochodowych, charakteryzuje się najczęściej 
stałością ciśnienia, zapewniającą jej niezmienną ciągłość.  

Okazuje się jednak, że przy znacznym stopniu zabrudzenia 
pojazdów lub utrudnionej dostępności do zbyt odległych 
elementów karoserii, taki sposób czyszczenia również nie jest 
w pełni wystarczający. Znacznie efektywniejszym rozwiązaniem 
jest zastosowanie impulsowego strumienia wodnego 
odznaczającego się okresowo zmienną strukturą i ciśnieniem 
wody [3], który powoduje wyraźny wzrost intensywności 
czyszczenia. Taki strumień wodny wytwarzany 
w samowzbudnej głowicy pulsacyjnej [2], charakteryzuje się 
okresowo powstającym chwilowym wzrostem energii. 

W porównaniu z ustabilizowanie ciągłą strugą wody, zapewnia 
on zwiększoną efektywność czyszczenia trudno dostępnych 
i odległych zabrudzonych powierzchni karoserii.  

Zjawisko samowzbudnego kształtowanie się impulsu 
wodnego przy dużych prędkościach strumienia analizowane są 
od niedawna, a ich badania i zastosowanie mają miejsce 
głównie w warunkach laboratoryjnych [3, 5]. Okresowo 
powtarzalne impulsy hydrauliczne wytwarzane w odpowiednio 
ukształtowanej głowicy, która wymaga przekonstruowania do 
wymiarów odpowiadających niewielkiej dyszy pulsacyjnej [3, 5, 
6]. Tego rodzaju głowice można również wykorzystać 
w górnictwie ropy naftowej i gazu. Pulsująca struga wody 
transformuje w strefę erozji dużą ilość energii. Innym, znanym 
od około 40 lat i ciągle doskonalonym sposobem wytwarzania 
pulsacji w strudze wodnej, jest zastosowanie przetwornika 
ultradźwiękowego [8]. 

W artykule zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych 
przeprowadzonych w Centrum Niekonwencjonalnych 
Technologii Hydrostrumieniowych, przy użyciu strugi wodnej 
o okresowo zmiennej strukturze i ciśnieniu, która jest 
wytwarzana w samowzbudnej głowicy pulsacyjnej. Taka struga 
wykorzystana została w procesie zwiększenia efektywności 
czyszczenia trudnodostępnych a przez to i oddalonych 
elementów powierzchni karoserii pojazdów samochodowych.  

 
1. Samowzbudna głowica pulsacyjna 

Struga wodna o okresowo zmiennej strukturze i ciśnieniu 
jest generowana w samowzbudnej głowicy pulsacyjnej 
przedstawionej na rys. 1. Składa się ona z cylindrycznego 
korpusu (2), w którym osiowo umieszczone są dysza wlotowa 
(1) i wylotowa (3).  
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Rys. 1. Widok i budowa samowzbudnej głowicy pulsacyjnej (1- 
dysza wlotowa; 2-korpus; 3- dysza wylotowa; d1-średnica dyszy 
wlotowej; d2- średnica otworów bocznych; d3-średnica dyszy 
wylotowej; D-średnica komory) 

 
Odpowiednie ukształtowanie tych elementów sprawia, że 

w środkowej części korpusu powstaje komora o kształcie 
ułatwiającym powstawanie zawirowań zewnętrznych warstw 
strugi przepływającego czynnika roboczego, jakim jest woda. 
Takie turbulentne zawirowania są potęgowane samowzbudnym 
dopływem powietrza, które jest okresowo zasysane przez 
promieniowo usytuowane otwory boczne. Wzajemna 
interferencja tych czynników sprawia, że w strudze wodnej 
wypływającej z takiej głowicy powstają okresowo zmienne 
gwałtowne pulsacje ciśnienia, wywołujące analogiczne zmiany 
jej struktury.  

 
2. Modelowe badania symulacyjne 

Dla przeanalizowania zjawisk zachodzących podczas 
przepływu wody przez taką głowicę samowzbudną a także 
w celu zoptymalizowania jej kształtów przeprowadzono 
komputerowe badania symulacyjne. Odpowiedni model cyfrowy 
oraz symulacyjne badania przepływu strugi przez głowicę 
wykonano w programie SolidWorks (z pakietem SolidWorks 
FlowSimulation). Czynnikiem roboczym użytym podczas 
symulacji komputerowych była woda. Badania te miały na celu 
sprawdzenie rozkładów pól prędkości i ciśnienia oraz 
mechanizmu kształtowania się pierścieni wirowych wewnątrz 
samowzbudnej głowicy pulsacyjnej. Symulacje komputerowe 
wykonane zostały dla różnych ciśnień czynnika wejściowego, 
stosując za każdym razem dyskretyzację objętości badawczej 
za pomocą heksagonalnej siatki, odpowiednio zagęszczonej 
w istotnych punktach, która w tym przypadku najlepiej oddaje 
rzeczywistość. 

Na podstawie badań przeprowadzonych dla różnych ciśnień 
wejściowych, przeanalizowano rozkłady pól prędkości i ciśnienia 
oraz kształt pierścieni wirowych powstających wewnątrz 
badanej głowicy pulsacyjnej. Typowe rozkłady pól ciśnienia 
i prędkości wirowego przepływu pierścieni wodnych, 

wytworzonych wewnątrz komory wirowej takiej głowicy, 
przedstawiono na przykładowym rys. 2. 

 
Rozkład wektorów prędkości 

 

Rozkład pól ciśnień 

 

Rys. 2. Rozkład prędkości oraz ciśnienia wewnątrz 
samowzbudnej głowicy pulsacyjnej o średnicy komory wirowej 
D=25 mm i jej wysokości H=15 mm, dla nominalnego ciśnienia 
wody p=15 MPa 

 
Przeprowadzone badania modelowe wykazały wpływ 

ciśnienia i prędkości czynnika roboczego na istotę mechanizmu 
powstawania impulsu ciśnienia w takiej samowzbudnej głowicy 
pulsacyjnej. Strumień wody na wyjściu z dyszy wlotowej trafia 
do komory wirowej, w której jego wierzchnie warstwy ulegają 
zawirowaniu w dolnej części komory. Stosunkowo mała 
prędkość płynu, jaka występuje w zakamarkach komory wirowej 
ustępuje pierwszeństwa tworzeniu się pierścieni wirowych. Z 
kolei wirowanie tych pierścieni wodnych wywołuje zasysanie 
powietrza przez boczne otwory wykonane w korpusu głowicy, 
powodując okresowe zmiany wartości ciśnienia w dyszy 
wylotowej. Oddziaływanie takie powoduje w komorze wirowej 
złożoną modyfikację centralnego strumienia wodnego [3, 7], 
który przy wylocie z samowzbudnej głowicy pulsacyjnej 
występuje już wyłącznie, jako strumień pulsujący o zmiennej 
strukturze i ciśnieniu.  

Wyniki tego rodzaju badań symulacyjnych unaoczniają 
złożony mechanizm modulacji impulsów w strumieniu wody 
przepływającym przez głowicę pulsacyjną oraz wyjaśniają 
sposób kształtowania się impulsów hydraulicznych. Dzięki 
przeprowadzeniu mnogich symulacji procesu formowania się 
strugi wodnej i ocenie oddziaływania jej parametrów 
zoptymalizowano także rozwiązanie konstrukcyjne takiej głowicy 
w aspekcie zapewnienia efektywnego czyszczenia powierzchni 
elementów karoserii pojazdów samochodowych. 
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3. Metodyka badań laboratoryjnych 
W celu weryfikacji przydatności samowzbudnej głowicy 

pulsacyjnej do czyszczenie trudnodostępnych elementów 
karoserii pojazdów rozmieszczonych w różnych odległościach, 
zaprojektowano i wykonano jej odpowiedni prototyp, którego 
widok przedstawiono na rys. 3.  

Rys. 3. Samowzbudna głowica pulsacyjna wykonana do badań 
laboratoryjnych (1-dysza wlotowa; 2-korpus; 3- dysza wylotowa) 

 
Dla realizacji niezbędnych eksperymentów laboratoryjnych 

stworzono odpowiednie stanowisko badawcze, którego istotne 
fragmenty zaprezentowano na rys. 4.  

 

 

Rys. 4. Stanowisko do badań laboratoryjnych: 1 – głowica wraz 
z uchwytem mocującym; 2 - piezoelektryczny siłomierz; 3 – 
hydromonitor  typu P-30 (pmax=57MPa; Qmax=1,8 dm3/s); 4 - 
ultra-szybka kamera; 5 - oświetlacze reflektorowe  
 

W celu przeprowadzenia badań głowicę pulsacyjną 
umieszczano w specjalnym uchwycie (1). Woda o odpowiednim 
ciśnieniu wytwarzanym w agregacie hydromonitorowym 
przesyłano wężem wysokociśnieniowym na wejście do 
samowzbudnej głowicy pulsacyjnej. Do rejestracji siły naporu 
strugi pulsacyjnej stosowano piezoelektryczny czujnik 
pomiarowy typu KISTLER-9602AQ01, umieszczony 
bezpośrednio pod samowzbudną głowicą pulsacyjną. Czujnik 
ten przekazywał dynamiczne zmian siły naporu badanej strugi 
pulsacyjnej, do jednostki rejestrująco-monitorującej proces. 

Wizualizację strugi wodnej kreowanej w samowzbudnej 
głowicy pulsacyjnej, a zwłaszcza wytwarzanych w niej 
impulsowych zagęszczeń i rozrzedzeń wody, przeprowadzano 
z wykorzystaniem ultra-szybkiej kamery typu Phantom V12.1, 
która umożliwia rejestrację z maksymalną prędkością do 
1.000.000 obrazów na sekundę. Poszczególne fazy procesu 
kształtowania się impulsów w strudze wodnej na wyjściu 
z samowzbudnej dyszy pulsacyjnej, monitorowane przez tę 
kamerę, przekazywano do komputera, gdzie ich obrazy były 
rejestrowane a następnie analizowane.  

4. Wyniki badań laboratoryjnych 
Zapisy zmian ciśnienia pulsacyjnej strugi wodnej, wykonane 

przy użyciu siłomierza piezoelektrycznego, zaprezentowano na 
przykładowym rys. 5. Wskazują one na występowanie dość 
regularnych, okresowych zmian cisnienia na wyjlocie 
z samowzbudnej dyszy pulsacyjnej. Znacznie mniejsze i dość 
nieregularne wahania ciśnienia rejestrowano dla strugi ciągłej. 
Otrzymane przebiegi tych zapisów są wyraźnie zróźnicowane 
zarówno pod względem wartości ciśnienia jak i ich kształtu.  

 

Rys. 5. Porównanie przykładowych rozkładów ciśnień  
w strudze wodnej wytwarzanej w samowzbudnej głowicy 
pulsacyjnej i w głowicy standardowej 

Oprócz powyższych pomiarów zmian ciśnienia w strudze 
wodnej, ocenę częstotliwości zmian występujących w jej 
strukturze, określano na podstawie obrazów przepływu takich 
strug rejestrowanych przy użyciu ultra szybkiej kamery typu 
Phantom V12.1. Analiza tych obrazów wykazała, że ze 
wzrostem nominalnego ciśnienia wody częstotliwość 
występowania impulsowych zmian struktury strugi zmniejsza się 
według quasi-liniowej zależności, przedstawionej na rys. 6.  

 

Rys. 6. Zależność częstotliwości pulsacji strugi wodnej od 
nominalnego jej ciśnienia, określona przy zastosowaniu ultra-
szybkiej kamery typu Phantom V12.1  
 

Przykładowe obrazy impulsowej strugi wodnej o zmiennej 
strukturze, powstające przy różnych ciśnieniach (10, 15 i 20 
MPa), przedstawiono na rys. 7. Z analizy tych obrazów wynika 
wyraźnie zakłócenie ciągłości struktury przepływu strugi 
wytwarzanej w samowzbudnej głowicy pulsacyjnej.  

W miarę zwiększania ciśnienia wody, powstający impuls 
zmienia swój charakter i kształt. Przy mniejszych ciśnieniach 
wody struga pulsacyjna jest bardziej zwarta a kolejne impulsy 
są mniej wyraźnie oddzielone od siebie. Wzrost ciśnienia wody 
sprawia, że poszczególne impulsy są bardziej rozciągnięte i na 
ogół znacznie wyraźniej oddzielone od sąsiednich. 
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Struga pulsująca, ciśnienie 10 MPa 

 

Struga pulsująca, ciśnienie 15 MPa 

 

Struga pulsująca, ciśnienie 20 MPa 

 

Rys. 7. Obrazy kształtowania się pulsującej strugi wodnej, 
rejestrowane przy użyciu ultra-szybkiej kamery typu Phantom 
V12.1, dla różnych wartości nominalnych ciśnień wody 
 

Badania laboratoryjne wykazały, że wybrana konstrukcja 
głowicy umożliwia wytwarzanie impulsów hydraulicznych bez 
nakładów dodatkowej energii, co przyczynia się do 
potencjalnego zwiększenia efektywności wytwarzanej strugi.  

 
5. Czyszczenie pojazdów samochodowych 

W poligonowych badaniach przydatności samowzbudnej 
głowicy pulsacyjnej do czyszczenia trudnodostępnych zespołów 
różnych pojazdów samochodowych, zastosowano osprzęt 
składający się z hydromonitora P30 i wysokociśnieniowego 
pistoletu-lancy (Woma typu HP 750-2) wyposażonej  
w samowzbudną głowicę pulsacyjną. Nominalne ciśnienie wody 
ustalono na poziomie 30 MPa. Do fotografowania używano 
aparat Canon EOS 600D współpracującym z komputerem. Jako 
przykład może tu posłużyć czyszczenie naczepy samochodu 
ciężarowego, przedstawione na rys. 8.  
 

Rys. 8. Czyszczenie naczepy samochodu ciężarowego strugą 
wodną, wytwarzaną w samowzbudnej głowicy pulsacyjnej  
 

W pierwszym etapie badań efektywności usuwania 
zanieczyszczeń określano wpływ odległości głowicy od 
czyszczonej powierzchni. Przykładowe wyniki wypływu 
odległości oddziaływania ciągłej i pulsującej strugi wodnej, na 
jakość czyszczonego elementu zabrudzonej karoserii naczepy 
samochodowej, przedstawiono na rys. 9.  
 

Odległość  

1,8m 2,3m 3,1m 3,8m 

Struga ciągła 

 

   

Struga pulsująca 
 

   

Rys. 9. Porównanie wyników miejscowego oddziaływania przez okres 30sek. ciągłej strugi wodnej i pulsacyjnej strugi wodnej przy 
różnych odległościach wylotu strugi od czyszczonej powierzchni naczepy. 

 

3 



ekologia i bezpieczeństwo   

 

AUTOBUSY   6/2015    47 

W następnym etapie badań przeprowadzono próby czyszczenia 
jednostkowej powierzchni zabrudzonej naczepy 
z wykorzystaniem ciągłej i pulsującej strugi wodnej. Na rys. 10 
zaprezentowano wykres wydatku wody niezbędnej do 
wyczyszczenia 1 m2 zabrudzonej powierzchni karoserii pojazdu 
w zależności od długości ciągłej bądź pulsującej strugi wodnej. 
 

 

 

Rys. 10. Zależność wydatku wody niezbędnej do 
wyczyszczenia 1 m2 zabrudzonej powierzchni karoserii pojazdu 
(naczepy samochodowej) od czynnej długości strugi wodnej 
(ciągłej bądź pulsującej)  

Czyszczenie przeprowadzono przy użyciu czystej wody 
zimnej (bez żadnych dodatków). Takie poligonowe próby 
wykazały, że samowzbudna głowica pulsacyjna jest bardzo 
efektywnym i skutecznym narzędziem bardzo przydatnym do 
czyszczenia trudnodostępnych powierzchni zabrudzonych 
pojazdów samochodowych. Przy niewielkich długościach 
czynnej strugi ciągłej, charakteryzującej się większym 
rozproszeniem struktury, oddziałuje ona na większą 
powierzchnię lekko zabrudzonych podzespołów, dzięki czemu 
skuteczniej usuwa te zabrudzenia. Z kolei strugi o większych 
długościach (powyżej 2 metrów), wytwarzane w samowzbudnej 
głowicy pulsacyjnej są skuteczniejsze, gdyż do wyczyszczenia 
takiej samej powierzchni potrzebują znacznie mniej wody.  

Zatem tego rodzaju struga jest efektywna nawet przy 
stosunkowo dużej długości, dlatego może być ona używana do 
efektywniejszego czyszczenia trudnodostępnych zespołów 
pojazdów samochodowych. 

 
6. Wnioski 

Na podstawie szczegółowej analizy otrzymanych wyników 
zarówno komputerowych symulacji powstawania impulsów 
strugi wodnej, wytwarzanej w samowzbudnej głowicy 
pulsacyjnej, jak również przeprowadzonych eksperymentalnych 
badaniach: kształtu i struktury strugi oraz jej 
hydrodynamicznych impulsów ciśnienia, nasuwają się 
następujące wnioski:  
● Kształt i wymiary komory wirowej decydują o rozkładach 
prędkości elementarnych strumieni cyrkulujących wewnątrz 
samowzbudnej dyszy pulsacyjnej oraz o rozkładzie ciśnień  
w komorze wirowej i dyszy wylotowej, co ma istotne znaczenie 
poznawcze zarówno z punktu widzenia nauki, jak i techniki. 

● Rozkład wektorów prędkości i ich wielkości oraz ciśnień 
występujących wewnątrz samowzbudnej głowicy pulsacyjnej 
zależy głównie od parametrów geometrycznych tej głowicy. 
● Wzrost ciśnienia wody doprowadzanej do samowzbudnej 
głowicy pulsacyjnej wywołuje quasi-proporcjonalne zwiększanie 
hydrodynamicznego impulsu ciśnienia w wytwarzanej strudze 
oraz przyczynia się do wydłużenia czasu trwania tegoż impulsu. 
● Budowa i kształt komory wirowej w samowzbudnej głowicy 
pulsacyjnej decydują o charakterze i wielkości generowanego 
impulsu hydrodynamicznego, a tym samym o intensywności 
wytwarzania strugi pulsacyjnej. 
● Próby czyszczenia powierzchni zabrudzonych pojazdów 
samochodowych z odległości powyżej 2 metrów, przy użyciu 
strugi wodnej wytwarzanej w samowzbudnej głowicy 
pulsacyjnej, wykazały dużo większą efektywność takiego 
procesu przy zmniejszonym jednostkowym wydatku wody, niż to 
ma miejsce przy zastosowaniu ciągłej strugi wodnej 
wytwarzanej w dyszy standardowej.  
● Samowzbudna głowica pulsacyjna może być wszechstronnie 
przydatnym narzędziem do efektywnego czyszczenia 
hydrostrumieniowego różnych urządzeń technicznych, w tym 
trudnodostępnych zespołów pojazdów samochodowych.  
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The usefulness of self-excited pulsing head for hydrojetting 
cleaning of vehicles 

 
Abstract 

 
The paper presents different methods of vehicle’s cleaning, especially using hydrojetting ones. A self-excited pulsing head’s construction, that 

generates dynamic water jet of periodically changed structure is given in. Computer simulations of model examinations of the jet let to optimize the 
construction of the head as well as to characterize the mechanisms of the jet pulsations. Experimental laboratory research let to know 
hydrodynamic characteristics of pulsing jet, showing out its structure’s periodical character and variable frequencies of pulsations, consequently 
allowing verification of its usability for effective cleaning. The research gave a chance to compare the output of water for cleaning with both, 
continuous and pulsing jets. Conducted experiments gave the basis to state the head’s usefulness for effective cleaning of hard to reach elements 
of vehicles’ bodies especially situated in a far distances. 

 
Key words: high-pressure flow, surfaces’ cleaning of the body, self-excited pulsing head.  
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