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Warunki mycia metod¹ CIP kolanek ruroci¹gu
instalacji produkcyjnej
Wstêp
Systemy ruroci¹gów s¹ niezbêdne w procesach przetwórstwa
spo¿ywczego. S³u¿¹ one do transportu p³ynnych produktów pomiêdzy poszczególnymi urz¹dzeniami produkcyjnymi. Instalacje
transportowe cieczy to sieæ rur, czêsto z du¿¹ iloœci¹ ³uków, przewê¿eñ, rozga³êzieñ oraz zaworów. Ich obecnoœæ powoduje zawirowania p³yn¹cego medium oraz spadki ciœnienia wynikaj¹ce
z miejscowych oporów i tarcia [1, 3]. Wystêpuj¹ce odchylenia od
prostoliniowego przep³ywu strumienia nie maj¹ istotnego znaczenia dla procesu produkcji, jednak negatywnie wp³ywaj¹ na skutecznoœæ procesów mycia. Warunkiem decyduj¹cym o skutecznoœci mycia ruroci¹gów jest ca³kowite wype³nienie mytego przewodu medium myj¹cym oraz przep³yw turbulentny. Nie bez znaczenia jest równie¿ temperatura medium myj¹cego, substancja aktywna zawarta w œrodkach chemicznych oraz czas mycia. W odpowiednio dobranych warunkach nastêpuje odrywanie cz¹steczek zanieczyszczeñ od mytej powierzchni i ich odprowadzenie
z noœnikiem poza myt¹ instalacjê [5]. Kolanka ruroci¹gów s¹ jednym z miejsc, które stanowi¹ krytyczny punkt kontrolny w procesie higienizacji przewodów transportuj¹cych.

Rys. 1. Zale¿noœæ wspó³czynnika strat æ od R/d w przep³ywie przez
kolanko [2]

Cel badañ
Prowadzone badania maja okreœliæ poszukiwanie warunków
oddzia³ywania czynników mechanicznych w procesie mycia ruroci¹gów. Celem pracy jest analiza warstwy przyœciennej p³ynu,
rozk³ad prêdkoœci i ciœnienia przep³ywu w zakrzywionym przewodzie rurowym oraz zdefiniowanie miejsc stanowi¹cych zagro¿enie dla skutecznego mycia.
Metodyka badañ
Badania symulacyjne przeprowadzono metod¹ elementów
skoñczonych (MES) w œrodowisku ANSYS FLOTRAN dla kolanek o ró¿nym promieniu zakrzywienia i jednakowej œrednicy
35 mm. Stosunek promienia krzywizny R do œrednicy d po osi ruroci¹gu dla trzech przypadków wyniós³ 1) R1/d = 2,49, 2) R2/d =
1,49, 3) R3/d = 0,5. Z doniesieñ literatury wynika, ¿e najmniejsze
straty wywo³ane oderwaniem p³ynu od œcianek przewodu wystêpuj¹ dla kolanek o stosunku R/d » 2,8 (Rys. 1) [2]. Za³o¿ono prêdkoœæ przep³ywu medium 2,5 m/s. Noœnik stanowi³a woda o temp.
50oC i lepkoœci dynamicznej 0,00056 kg/ms. Objêtoœciowe natê¿enie przep³ywu wynios³o 2,5 l/s natomiast liczba Reynoldsa
79657,5, co okreœla turbulentny charakter zjawiska. Przyjêto
chropowatoœæ powierzchni Ra = 0,4 μm.
Na stanowisku badawczym, przeprowadzono obserwacjê
skutecznoœci mycia dla kolanka nr1, poddaj¹c je procesowi
mycia w systemie CIP. Stanowisko badawcze (Rys. 2) wyposa¿one jest w urz¹dzenia kontrolno-pomiarowe, umo¿liwiaj¹ce pomiar: ciœnienia, temperatury, prêdkoœci przep³ywu,

Rys. 2. Stanowisko do mycia w systemie CIP

przewodnoœci, zmêtnienia a tak¿e zu¿ycia energii przez ca³y
uk³ad myj¹cy [4].
Kolanko ruroci¹gu brudzono poprzez zanurzanie do po³owy
w gor¹cym mleku o temp bliskiej 80oC i przez ok. 20 min. Na
granicy zabrudzenia powsta³ widoczny osad kompleksu
bia³kowo-t³uszczowego zwany powszechnie ko¿uszkiem, mocno
zwi¹zany z powierzchni¹ i trudny do umycia [4] (Rys. 3). Zabrudzony element instalowano w uk³ad i prowadzono proces mycia
zgodny z parametrami, dla których przeprowadzono symulacje

Rys. 3. Element kontrolny ze œladami
zabrudzenia mlekiem
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komputerowe. Czas cyrkulacji medium w obiegu zamkniêtym by³
tak dobrany, aby pozostawia³ œlady niedomycia i wynosi³ 10 min.
Skutecznoœæ mycia oceniona zosta³a wizualnie.
Analiza wyników obliczeñ symulacyjnych
Wyniki obliczeñ symulacyjnych przep³ywu, w postaci pól
rozk³adu prêdkoœci i ciœnienia zobrazowano na rys. 4–6.
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Analizuj¹c uzyskane wyniki symulacji pod k¹tem warunków
mycia w przep³ywie, mo¿na przypuszczaæ, ¿e korzystne s¹ miejsca o du¿ych gradientach prêdkoœci (wewnêtrzny promieñ zakrzywienia), natomiast miejsca, w których obserwuje siê oderwanie strumienia p³ynu od œcianki mo¿na uznaæ za krytyczne i nara¿one na niedomycie. Obserwowane ma³e prêdkoœci przep³ywu
na zewnêtrznym promieniu zakrzywienia rekompensowane s¹
du¿ym uderzeniem ciœnienia, niekorzystne natomiast mog¹ byæ
równie¿ miejsca na wejœciu i wyjœciu z uk³adu, w których ciœnienia gwa³townie malej¹.
Wyniki badañ skutecznoœci mycia

Rys. 4. Rozk³ad a) pól prêdkoœci i b) ciœnienia w kolanku o stosunku
R/d = 2,49

Badania eksperymentalne by³y tak prowadzone, aby uzyskaæ
czêœciowe wymycie powierzchni z widocznymi œladami niedomycia. Wystêpuj¹ce zbrudzenia pozwoli³y zidentyfikowaæ miejsca
o niekorzystnych warunkach przep³ywu. Niedomyte resztki zabrudzeñ w postaci kompleksu bia³kowo-lipidowego, mocno zwi¹zanego z powierzchni¹, pozostawa³y na wlocie na œciance zewnêtrznego promienia i wylocie z kolanka na wewnêtrznym promieniu. Osad widoczny by³ go³ym okiem.

Rys. 5. Rozk³ad a) pól prêdkoœci i b) ciœnienia w kolanku o stosunku
R/d = 1,49
Rys. 7. Przyk³ad rezultatu próby umycia. Strza³ki wskazuj¹
miejsca trudne do umycia

Wnioski

Rys. 6. Rozk³ad a) wektorów prêdkoœci i b) pól ciœnienia w kolanku
o stosunku R/d = 0,5

W przeprowadzonych symulacjach komputerowych warunków
przep³ywu w kana³ach zakrzywionych nie obserwuje siê zjawiska
meandrowania cieczy. Powodem tego mo¿e byæ ca³kowite wype³nienie kana³u jednorodnym p³ynem oraz brak ró¿nicowania
oddzia³ywania si³ odœrodkowych ze wzglêdu na jednorodne medium.
Najwiêksze prêdkoœci przep³ywu medium wystêpuj¹ w pobli¿u
wewnêtrznego promienia kolanka (du¿y gradient prêdkoœci) natomiast mniejsze blisko zewnêtrznego (ma³y gradient prêdkoœci).
Na obrazach wyników symulacji widaæ równie¿ oderwanie strumienia p³ynu przy wyjœciu z kolanka. W kolanku o stosunku
R/d = 0,5 (Rys. 6) zaobserwowano zaburzenie przep³ywu wywo³uj¹ce powstanie wirów i obszaru podciœnienia.
Najwiêksze ciœnienia wystêpuj¹ blisko zewnêtrznego promienia kolanek. Jest to efekt uderzenia strumienia cieczy. Natomiast w pobli¿u wewnêtrznego promienia obserwuje siê spadki
ciœnieñ do podciœnieñ.

1. Warunki przep³ywu w przewodach zakrzywionych w istotny sposób zale¿¹ od ich geometrii.
2. Najwiêksza prêdkoœæ przep³ywu w kolankach ruroci¹gów
wystêpuje w pobli¿u wewnêtrznego promienia przewodu.
3. Najwiêksze ciœnienie podczas przep³ywu przez kolanko ruroci¹gu wystêpuje w pobli¿u zewnêtrznego promienia przewodu, natomiast blisko promienia wewnêtrznego tworz¹
siê podciœnienia.
4. Obserwuje siê oderwanie strugi przy wyjœciu w pobli¿u
wewnêtrznego promienia, co objawia siê wystêpowaniem
podciœnieñ w tej strefie.
5. Miejsca najbardziej nara¿one na niedomycie w procesie
mycia w przep³ywie to zewnêtrzne œciany na wlocie do kolanek ruroci¹gu oraz wewnêtrzne œciany na wylocie. Potwierdzi³y to wyniki eksperymentalnego mycia na stanowisku badawczym.
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