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Słowa kluczowe 

Kawitacja, impulsy kawitacyjne, obciążenie kawitacyjne. 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów impulsów kawitacyjnych na sta-
nowisku ze szczelinowym wzbudnikiem kawitacji. Pomiary przeprowadzono 
z użyciem przetworników ciśnienia firm Kistler oraz PCB Piezotronics przy 
różnym ciśnieniu przed komorą kawitacyjną. Zauważono, że rodzaj czujnika ma 
istotny wpływ na wyniki rejestracji impulsów kawitacyjnych.  

Wprowadzenie  

Zjawisko kawitacji bywa przyczyną poważnych problemów niektórych 
urządzeń hydraulicznych, np. pomp wirnikowych i turbin wodnych. Zjawisko to 
polega na nierównowagowym rozroście pęcherzy parowo-gazowych w miej-
scach ciśnienia lokalnie obniżonego do pewnej wartości krytycznej, bliskiej 
ciśnieniu pary nasyconej. Pęcherze te zanikają implozyjnie po dostaniu się 
w obszar podwyższonego ciśnienia lub tworzą utwory quasi-stacjonarne (ka-
werny kawitacyjne), zwykle przyłączone do opływanej powierzchni. 

Podczas implozji pęcherzyka tworzy się fala uderzeniowa lub mikrostruga 
cieczy, która uderzając w ograniczającą przepływ powierzchnię powoduje jej 
degradację. Badania odporności kawitacyjnej przeprowadzone w ramach Mię-
dzynarodowego Testu Erozyjnego ICET [1] potwierdziły, że rodzaj oraz para-
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metry geometryczne i ruchowe stanowiska badawczego wywierają niejednako-
wy wpływ na szybkość niszczenia różnych materiałów [2]. Przyczyny tego stanu 
rzeczy upatruje się w jakościowo i ilościowo zróżnicowanym obciążeniu kawi-
tacyjnym próbek na poszczególnych stanowiskach badawczych i zróżnicowanej 
odporności materiałów na poszczególne frakcje obciążenia [2, 3]. Przybliżone 
określenie zależności przebiegu procesu erozyjnego od wyżej wymienionych 
czynników jest celem prac prowadzonych od dłuższego czasu przez autorów. 
Zakłada się, że doprowadzą one z czasem do metodyki umożliwiającej zdecy-
dowaną poprawę kompatybilności wyników badań osiąganych na różnych sta-
nowiskach badawczych oraz prognozowanie erozji materiału w zależności od 
przynajmniej niektórych cech jakościowych obciążenia kawitacyjnego. W cykl 
tych prac wpisują się opisane w niniejszym artykule badania rozpoznawcze nad 
metodyką śledzenia przebiegu impulsów kawitacyjnych. 

Ze względu na bardzo duże szybkości procesu, analiza zanikania pęcherzy-
ka kawitacyjnego, prowadzona może być za pomocą ultraszybkiej fotografii, 
z szybkością do miliona zdjęć/s [4, 5] lub obliczeń numerycznych [6÷8]. Anali-
za zdjęć oraz obliczenia numeryczne wskazują na ciśnienia implozji sięgające 
GPa, czasy implozji rzędu µs oraz prędkość strugi cieczy 80–600 m/s [6, 8, 9].  

Patella i Reboud [10] ocenili intensywność kawitacji i wartości ciśnienia 
implozji łącząc obliczenia numeryczne z danymi eksperymentalnymi. Oceniali 
oni parametry procesu implozyjnego na podstawie analizy kształtu i rozmiaru 
wgłębień powstałych na materiałach referencyjnych w ustalonych warunkach 
kawitacyjnych. Stwierdzili, iż czas przejścia fali uderzeniowej wynosi około 30 ns, 
chociaż czas trwania wygenerowanego sygnału elektrycznego jest rzędu µs. 
Potwierdzają to między innymi pomiary impulsów kawitacyjnych z użyciem 
folii PVDF przytoczone w monografii [11] oraz w pracy Soyamy, Lichtarowicza 
i innych [12]. Ten ostatni zespół uzyskał zależność liniową między wskaźnikiem 
intensywności kawitacji, wyznaczonym na podstawie rozkładu amplitudowego 
impulsów siły oddziałującej na powierzchnię czynną czujnika (∑ 2

iF ), a mak-
symalną szybkością erozji. Hattori i współpracownicy [13] wykorzystali do 
pomiaru impulsów kawitacyjnych na stanowisku magnetostrykcyjnym piezo-
elektryczny dysk ceramiczny wykonany z PbTiO3·PbZrO3. Uzyskali oni również 
liniową zależność między wskaźnikiem ∑ 2

iF  a ubytkiem masy próbek wykona-
nych z Al, Cu, Fe, S15C, Zn, Ti, A2017, A5052, A7075 badanych na stanowi-
sku magnetostrykcyjnym z przeciwpróbką oraz dla aluminium i miedzi bada-
nych dodatkowo na stanowisku ze zwężką Venturiego. 

Na stanowiskach przeznaczonych do badania erozji kawitacyjnej materia-
łów mamy do czynienia z całym spektrum impulsów kawitacyjnych o różnej 
amplitudzie, różnych czasach trwania i różnym zasięgu oddziaływania na ero-
dowaną powierzchnię. Silna zależność tego rozkładu od cech konstrukcyjnych 
i szeroko rozumianych parametrów ruchowych stanowisk sprawia, że klasyczne 
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prawa skalowania, jak stwierdzona przed laty potęgowa zależność MDPRmax 
(maksymalna wartość szybkości wnikania erozji) od prędkości przepływu cieczy 
[9] okazują się niewystarczające do wyjaśnienia obserwowanych rozbieżności 
wyników badań odporności kawitacyjnej materiałów na różnych stanowiskach. 
Z drugiej strony, jawne uwzględnienie wszystkich wymienionych wyżej cech 
obciążenia kawitacyjnego przy próbie opracowania praktycznej metodyki pro-
gnozowania krzywej erozyjnej w zadanych warunkach kawitacyjnych należy 
uznać dziś za nierealne2. Jeszcze trudniejsze okazałoby się zapewne wiarygodne 
prognozowanie takiego obciążenia w warunkach przemysłowych. Z tego wzglę-
du autorzy zdecydowali się na opis obciążenia ograniczony do rozkładu ampli-
tudowego impulsów kawitacyjnych mierzonych miniaturowymi piezoelektrycz-
nymi czujnikami ciśnienia.  

Po niezbyt udanych, samodzielnych próbach zastosowania do tego celu 
czujników z folią piezoelektryczną PVDF [14], zdecydowaliśmy się na ulepszo-
na wersje stosowanych przez nas niegdyś przetworników PCB Piezotronics 
113A22 lub 113A23 z membraną ze stali nierdzewnej. Za podstawową zaletę 
takiego wyboru uznaliśmy stosunkowo dobrą trwałość (czujnik „przeżywa” 
zwykle 1 cykl badań) oraz związaną z nią powtarzalność uzyskiwanych wyni-
ków. Ważną zaletą jest fakt, że przetworniki pochodzą z produkcji seryjnej, co 
gwarantuje ich stosunkowo łatwą dostępność i znakomitą powtarzalność 
wszystkich parametrów. Fundamentalną wadą takiego wyboru jest natomiast 
zbyt niska częstość rezonansowa (≥ 500 kHz) i zbyt długi czas narastania sygna-
łu (≤ 1 µs) w porównaniu z czasem trwania impulsu. Stan taki sprawia, że ter-
min „przebieg impulsu kawitacyjnego” stosowany w odniesieniu do zarejestro-
wanego sygnału elektrycznego należy traktować umownie – w rzeczywistości 
rejestrujemy reakcję membrany na bardzo krótki i silnie zlokalizowany impuls 
ciśnienia. Zarówno czas trwania reakcji membrany, jak i jej średnica mogą prze-
wyższać odpowiednie parametry impulsu kawitacyjnego nawet o dwa rzędy 
wielkości. O wiele lepszego odtworzenia przebiegu kawitacyjnego impulsu ci-
śnienia za pomocą sygnału elektrycznego można oczekiwać od czujników z folii 
PVDF. Czujniki te pozwalają na osiągnięcie częstości rezonansowych rzędu 
gigaherców [11]. Z uwagi na ceny proponowane przez dostawców zewnętrznych 
i obawy o ich niską trwałość, stanie się to jednak możliwe dopiero po samo-
dzielnym opanowaniu technologii ich produkcji. Niezależnym powodem dla 
uniezależnienia obecnych badań od postępu w wyżej wymienionym zakresie 
było przekonanie, że dla celów metodyki zorientowanej na zastosowania prze-
mysłowe korzystniejsze może okazać się użycie czujników produkowanych 
seryjnie, z wysoką powtarzalnością wykonania niż czujników pochodzących 
z jednostkowej produkcji eksperymentalnej. Chociaż sygnał elektryczny uzy-

                                                      
2  Niejawnie można tego dokonać poprzez procedurę wzorcowania stanowiska kawitacyjnego 

opisaną przez autorów w pracy [14]. 
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skiwany z seryjnie produkowanych czujników piezoelektrycznych (np. w wyko-
naniu PCB Piezotronics) daje poważnie zniekształcony obraz impulsu mecha-
nicznego, to należy się spodziewać, że zniekształcenie to ma charakter systema-
tyczny i nie stanowi przeszkody przy wykorzystaniu wyników rejestracji do 
celów kompatybilizacji ocen odporności kawitacyjnej materiałów na podstawie 
badań na różnych stanowiskach laboratoryjnych. Zasadnicze znaczenie w tym 
rozumowaniu ma fakt, że opracowywana metodyka zakłada wykorzystanie czuj-
ników wyłącznie na stanowisku wzorcowym. Ocena obciążenia na pozostałych 
stanowiskach odbywa się na podstawie krzywych erozyjnych materiałów wzor-
cowych, co pozwala na wyznaczanie frakcji obciążenia erozyjnie równoważ-
nych, a nie fizycznie tożsamych z frakcjami obserwowanymi na stanowisku 
wzorcowym. Rzeczywista wartość amplitudy impulsu ciśnienia (a dokładniej – 
siły, z jaką fala uderzeniowa lub mikrostruga uderza o membranę) w ogóle nie 
jest potrzebna do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń.  

W tym kontekście należy jednak zaznaczyć, że przy ewentualnej próbie za-
stosowania opracowywanej metodyki do prognozowania erozji przy obciążeniu 
wyznaczanym w sposób niezależny, np. na podstawie pomiaru czujnikami opar-
tymi o folie PVDF lub folie typu PRESCALE™, za konieczne należałoby uznać 
zastosowanie tej samej metody pomiaru również na stanowisku wzorcowym. 
Prognoza erozji w warunkach obciążenia kawitacyjnego wyznaczanego na pod-
stawie obliczeń numerycznych wymagałaby rejestracji wiernie odzwierciedlają-
cej przebieg procesu fizycznego. 

Poszukując dostępnych na rynku, seryjnie wykonywanych czujników, które 
nadawałyby się do pomiaru impulsów kawitacyjnych dla celów opracowywanej 
metodyki, wzięto pod uwagę zarówno amerykańską firmę PCB Piezotronics 
(Houston, Teksas), jak i firmę Kistler z Winterthur w Szwajcarii. Wśród kryte-
riów doboru uwzględnia się czas „życia” czujnika na stanowisku badawczym, 
jego cenę oraz powtarzalność uzyskiwanych wyników pomiarów.  

Mimo dość zbliżonych parametrów katalogowych, w trakcie badań rozpo-
znawczych uzyskano duże różnice w zarejestrowanych rozkładach impulsów. 
Wstępna analiza porównawcza uzyskanych wyników jest przedmiotem niniej-
szego artykułu. 

1. Pomiary impulsów kawitacyjnych  

Pomiary impulsów kawitacyjnych przeprowadzono w tunelu kawitacyjnym 
wyposażonym w komorę ze szczelinowym wzbudnikiem kawitacji (Rys. 1). 
Kawitację wzbudzają dwa półcylindryczne progi, które tworzą szczelinę 
o zmiennej szerokości w zakresie od 0 do 15 mm (odległość w linii prostej mię-
dzy dwoma progami). W górnej ścianie komory znajduje się otwór umożliwia-
jący umieszczenie próbek materiału o łącznej długości 80 mm i szerokości 
45 mm lub w specjalnej wkładce przetworników ciśnienia. Wkładka została tak 
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zaprojektowana, że w każdej strefie oddziaływania obłoku kawitacyjnego 
umieszczane były dwa przetworniki (rys. 1). Pozwala to na dokładny pomiar 
impulsów w poszczególnych strefach oraz kontrolę symetrii intensywności ka-
witacji. Taki podział pozwala ponadto na badanie odporności kawitacyjnej ma-
teriałów rozłożonych wzdłuż strefy oddziaływania obłoku kawitacyjnego, a tym 
samym poddanych obciążeniu kawitacyjnemu o różnej intensywności. Zastoso-
wanie podkładki dystansowej pomiędzy wkładką i próbkami powoduje zwięk-
szenie pola przekroju tunelu w strefie występowania obłoku kawitacyjnego, 
a tym samym zwiększenie intensywności kawitacji.  

 
 

 
Rys. 1. Schemat komory kawitacyjnej i układu czujników podczas pomiarów impulsów 

 
 
Pomiary przeprowadzono przy ciśnieniu bezwzględnym przed komorą 

p1 = 800, 900, 1000, 1100, 1200 kPa. Ciśnienie za komorą było zbliżone do war-
tości p2 = 130 kPa. Podczas pomiarów zastosowano podkładkę dystansową 
o grubości 8 mm. Pomiary impulsów przeprowadzono wykorzystując przetwor-
niki S113B22 firmy PCB Piezotronics oraz czujniki 603B firmy Kistler. Para-
metry czujników przedstawiono w tab. 1. Oba czujniki wyposażone są w cienką 
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membranę ze stali nierdzewnej, przyspawaną punktowo do ruchomej wkładki 
cylindrycznej, naciskającej bezpośrednio na kryształ kwarcu. Zastosowana tech-
nologia zapewnia stosunkowo wysoką częstość rezonansową, lecz jednocześnie 
sprawia, że powierzchnia membrany nie jest całkowicie gładka. Dotyczy to 
zwłaszcza czujników 603B. W odróżnieniu od czujnika 603B, na przetwornik 
S113B22 składa się czujnik i zintegrowany z nim przedwzmacniacz  ładunku 
ICP (Integrated Charge Preamplifier), co uzasadnia użycie w tym przypadku 
określenia „przetwornik”. Przetworniki PCB współpracowały z modułami zasi-
lająco-wzmacniającymi 482E09 tej samej firmy o górnej granicy przenoszenia 
(spadek sygnału o 5%) około 100 kHz, zaś czujniki firmy Kistler – z wzmacnia-
czami ładunku typu 2635 firmy Brüel&Kjær, o górnej granicy przenoszenia 
(spadek sygnału o 3 dB) około 200 kHz. Akwizycji danych pomiarowych doko-
nywano z użyciem karty pomiarowej NI 6115 firmy National Instruments, pra-
cującej pod kontrolą aplikacji programu DASYLab, pochodzącego od tego sa-
mego dostawcy. Uzyskany sygnał poddano filtrowaniu filtrem górnoprzepusto-
wym o częstości granicznej 2 kHz, a następnie – obróbce statystycznej. Do ana-
lizy statystycznej impulsów kawitacyjnych, w tym do opracowania histogra-
mów, oraz do wyznaczenia wskaźnika intensywności kawitacji w poszczególnych 
strefach obłoku kawitacyjnego wykorzystano program własny o nazwie IMPulse. 

 
Tabela 1. Parametry przetworników / czujników ciśnienia 
 

Przetwornik/czujnik PCB S113B22 Kistler 603B 

zakres 0 - 34 473 kPa 0 – 20 000 kPa 

rozdzielczość 0.14 kPa brak danych 

czułość 0,145 mV / kPa -0,055 pC / kPa 

maks. ciśnienie 103 425 kPa 35 000 kPa 

częstotliwość rezonansowa 500 kHz 400 kHz 

2. Wyniki badań i dyskusja 

Rozkłady amplitudowe impulsów kawitacyjnych według pomiarów w stre-
fie instalacji pierwszej próbki przedstawiono w tab. 2 i 3. W tabelach podano 
również wartości prędkości przepływu cieczy występujące w szczelinie  
45x5 mm przy ciśnieniach p1. Wraz ze wzrostem ciśnienia przed komorą kawi-
tacyjną, p1, wzrastała prędkość przepływu z v = 36,7 m/s przy p1 = 800 kPa do 
v = 44,4 m/s przy p1 = 1200 kPa. Równolegle obserwowano niewielki przyrost 
ciśnienia p2, wywołany rosnącymi oporami hydraulicznymi za komorą. 

Wzrostowi ciśnienia z p1 = 800 kPa do p1 = 1100 kPa towarzyszył wyraźny 
wzrost liczby impulsów zarejestrowany obydwoma czujnikami, natomiast przy 
p1 = 1200 kPa zarejestrowano przetwornikami PCB zmniejszoną liczbę impul-
sów w stosunku do p1 = 1100 i 1000 kPa (tab. 2). Spadku liczby impulsów przy 
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p1 = 1200 kPa w stosunku do niższych ciśnień p1 nie zauważono, przeprowadza-
jąc pomiary czujnikami firmy Kistler (tab. 3). Spadek intensywności kawitacji 
potwierdzają też wyniki badań erozyjnych próbek aluminium (rys. 2), co wskazuje 

 
Tab. 2. Impulsy zarejestrowane w wyniku pomiaru przetwornikiem PCB S113B22 w strefie 

instalacji pierwszej próbki 
 

p1, kPa 800 900 1000 1100 1200 
p2, kPa 122 123 125 127 130 
v, m/s 36,7 38,6 40,5 42,6 44,4 

amplituda, 
liczba 

impulsów 
liczba 

impulsów 
liczba 

impulsów 
liczba 

impulsów 
liczba 

impulsów 
kPa 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 

2000 685 1141 1472 1650 1520 
4000 125 250 323 327 293 
6000 42 83 114 116 99 
8000 19 37 49 56 43 

10000 9 16 25 28 17 
12000 2 11 10 12 11 
14000 2 7 5 13 7 
16000 1 5 7 4 5 
18000 1 1 3 3 2 
20000  1 2 3 2 
22000   1 2 2 
24000   1   
26000   1  1 

ME, kW/m2 65,1 138,5 192,8 208,5 176,6 
 

 

na zgodność z wynikami pomiarów przetwornikami PCB. Generalnie, liczba 
impulsów rejestrowana podczas pomiarów przetwornikami PCB (tab. 2) jest 
wyraźnie większa niż w przypadku użycia czujników firmy Kistler. Większe 
maksymalne amplitudy impulsów uzyskano natomiast czujnikami Kistlera. Na 
podstawie uzyskanych histogramów wyznaczono wskaźnik intensywności kawi-
tacji dla każdych warunków pomiarowych korzystając ze wzoru: 
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gdzie ρ0 – gęstość cieczy w danej temperaturze, c – prędkość dźwięku w cieczy 
w danej temperaturze, ni – liczba impulsów o amplitudzie pi, k = 10-5,  

s – stała czasowa dobrana na podstawie obserwacji czasu trwania impul-
sów kawitacyjnych mierzonych przetwornikami PCB Piezotronics [15].  

 
Amplitudy impulsów kawitacyjnych mierzonych z użyciem przetworników 

PCB mieszczą się w zakresie wzorcowania tego czujnika (tab. 1). Amplitudy 
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impulsów zarejestrowanych z użyciem czujników Kistlera wykraczają poza 
zakres wzorcowania (do 20 000 kPa) oraz poza maksymalne dopuszczalne ciś-
nienie (35 000 kPa). Wyniki dotyczące impulsów o amplitudzie powyżej 
20 MPa wymagają zatem weryfikacji, co jest możliwe, gdyż Dostawca deklaruje 
możliwość dostarczenia czujników o większym zakresie pomiarowym i wyższej 
granicy przeciążenia.  

Wśród innych przyczyn zaobserwowanych rozbieżności wymienić należy 
przede wszystkim: różne częstości rezonansowe i czasy narastania sygnału, cha-
rakteryzujące zastosowane czujniki oraz różne pasma przenoszenia zastosowa-
nych układów pomiarowych. Tę ostatnią przyczynę będzie można wkrótce usu-
nąć wprowadzając do programu IMPulse cyfrowy filtr dolnoprzepustowy. Cy-
frowe filtrowanie dolnoprzepustowe z pasmem przenoszenia 200 kHz było 

 
Tab. 3. Impulsy zarejestrowane w wyniku pomiaru czujnikiem Kistler 603B w strefie instalacji 

pierwszej próbki 
 

p1, kPa 800 900 1000 1100 1200 
p2, kPa 122 123 125 127 130 

v, m/s 36,7 38,6 40,5 42,6 44,4 

amplituda, 
kPa 

liczba 
impulsów 

liczba 
impulsów 

liczba 
impulsów 

liczba 
impulsów 

liczba 
impulsów 

kPa 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 

2000 186 557 975 1092 1330 

4000 28 84 158 162 209 

6000 11 27 56 57 66 

8000 6 15 28 27 28 

10000 2 7 13 17 14 

12000 1 4 11 7 9 

14000 2 2 6 3 7 

16000 1 1 3 4 8 

18000 1 1 3 2 1 

20000   1 2 1 

22000  1 2 1 2 

24000  1 1 1 1 

26000   1 1 2 

28000  1 1   

30000  1   1 

32000    1 1 

34000    1  

36000  1  1  

38000    1  

ME, kW/m2 22,2 85 136,8 156,6 165,6 
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stosowane przez autorów już we wcześniejszych układach pomiarowych opar-
tych o kartę pomiarową LC 030 1612 firmy Ambex (obecnie Egmont Instru-
ments) i własny program do akwizycji i obróbki danych o nazwie DIATEST 
[16]. Po powrocie do tej procedury przewiduje się ponowną analizę porównaw-
czą oraz próbę opracowania oprogramowania umożliwiającego przybliżoną 
kompatybilizację histogramów uzyskanych czujnikami różnych typów. Autorzy 
nie mają bowiem wątpliwości, że różnice w charakterystykach dynamicznych 
używanych czujników pozostaną istotną przyczyną rozbieżności uzyskiwanych 
rozkładów amplitudowych impulsów kawitacyjnych. Nie ma również wątpliwo-
ści, że opracowywana metodyka wyznaczania frakcyjnej odporności kawitacyj-
nej musi opierać się o pomiary impulsów dokonywane układem pomiarowym 
o powtarzalnych własnościach. Ewentualne korzyści wynikające z zastosowania 
czujników o wysokim paśmie przenoszenia (rzędu setek megaherców lub wię-
cej) będzie można ocenić po opanowaniu technologii ich wykonania. 

Mimo niedoskonałości prowadzonych pomiarów, uzyskany rozkład impul-
sów kawitacyjnych pozwala ilościowo ocenić intensywność kawitacji za pomocą 
wskaźnika ME. Wskaźnik ten można następnie zestawić z liczbowymi wskaźnikami 
odporności kawitacyjnej, np. z maksymalną wartością szybkości wnikania 
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Rys. 2. Krzywe erozyjne stopu aluminium PA2 uzyskane przy różnych ciśnieniach p1 
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erozji MDPRmax. W pracy [17] uzyskano dla stopu PA12 i żelaza Armco liniową 
zależność między wartością MDPRmax a wskaźnikiem intensywności kawitacji 
wyznaczonym na podstawie pomiarów impulsów kawitacyjnych czujnikami 
PCB. Dla miedzi, brązu BA1032 i stali 1H18N9T uzyskano zależność wykład-
niczą. 

Podsumowanie 

1. W pracy zestawiono wyniki rejestracji impulsów kawitacyjnych układami 
pomiarowymi z przetwornikami S113B22 firmy PCB Piezotronics i czujni-
kami 603B firmy Kistler. Wykazano, iż wybór układu pomiarowego ma 
istotny wpływ na uzyskane wyniki: amplitudy rejestrowanych impulsów, ich 
liczbę oraz wskaźnik intensywności kawitacji.  

2. Wpływ rodzaju użytego czujnika będzie można ocenić bardziej dokładnie 
po zastosowaniu jednakowego pasma przenoszenia sygnału oraz użyciu 
czujników 603B wzorcowanych w pełnym zakresie pomiarowym.  

3. Określenie rzeczywistej amplitudy impulsów kawitacyjnych będzie możliwe 
po zastosowaniu czujników o częstości rezonansowej rzędu przynajmniej 
setek megaherców (np. wykorzystujących folie piezoelektryczne PVDF). 

4. Wzrost ciśnienia przed komorą kawitacyjną (wzrost prędkości przepływu) 
wpływał na wzrost maksymalnej amplitudy impulsu kawitacyjnego oraz na 
wzrost liczby rejestrowanych impulsów kawitacyjnych. Wyjątek stanowiły 
pomiary przeprowadzone czujnikami PCB przy p1 = 1200 kPa. Z uwagi na 
niezgodność z innymi danymi wynik ten wymaga weryfikacji. 

5. Uzyskane wyniki wskazują, że po wprowadzeniu niezbędnych korekt układu 
pomiarowego przedstawiona w niniejszej pracy metodyka wyznaczania roz-
kładu impulsów kawitacyjnych będzie mogła być z powodzeniem wykorzy-
stana w pracach nad frakcyjną metodą wyznaczania odporności kawitacyj-
nej materiałów. 
 
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009–2012 ja-

ko projekt badawczy własny nr N N504 343436. 
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Cavitation loading in a cavitation tunnel with a system of barricades 

Key-words  

Cavitation, cavitation pulses, cavitation loading. 

Summary 

The results of cavitation pulses measurement by means of commercial pie-
zoelectric sensors in a tunnel with a barricade-counterbarricade cavitator system 
are compared. The observed discrepancy in results is explained in terms of dif-
ferent characteristics of the measurement tracks with Kistler 603B and PCB 
S113B22 sensors, including their resonance frequency and signal rise time and 
the transfer band of the signal conditioning system. While further studies aimed 
at increasing the compatibility of experimental results are highly recommended, 
it is also emphasised that all data used for the purposes of developing the frac-
tional cavitation resistance assessment method should always stem from a single 
and strictly specified measurement system. 

 




