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Słowa kluczowe 
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Streszczenie 

Przedstawiono wyniki bezpośrednich badań obciążeń kawitacyjnych na 
stanowisku wibracyjnym ze spoczywająca próbką w laboratorium Instytutu In-
żynierii Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Dokonano oceny możli-
wości stosowania stanowiska ze spoczywającą próbką w badaniach zużycia 
erozyjno-kawitacyjnego i korozyjno-kawitacyjnego. 

1. Wprowadzenie 

Badania odporności materiałów na działanie erozji kawitacyjnej prowadzo-
ne są w warunkach zapewniających uzyskanie powtarzalnych parametrów ob-
ciążenia kawitacyjnego. W skali międzynarodowej podstawowe znaczenie mają 
wyniki Międzynarodowego Kawitacyjnego Testu Erozyjnego (ICET) koordy-
nowanego przez J. Stellera (IMP PAN Gdańsk). 

Zasadniczo wyróżnia się następujące grupy rozwiązań stanowisk do badań 
odporności materiałów na działanie erozji kawitacyjnej: 
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1. Stanowiska wibracyjne z ruchomą próbką, bazujące na zapisach zawartych 
w normie ASTM G-32 lub nieznacznie zmodyfikowane do lokalnych wa-
runków. 

2. Stanowiska wibracyjne ze spoczywającą próbką. 
3. Komory z uderzającą strugą cieczy zgodne z normą ASTM G-134 (komora 

Lichtarowicza) lub stanowiące modyfikację oryginalnej koncepcji. 
4. Stanowiska z uderzającą strugą cieczy, inne niż przewiduje ASTM G-134. 
5. Stanowiska z wirującą tarczą. 
6. Tunele kawitacyjne. 

Jako standardowe, w skali międzynarodowej przyjmowane są stanowiska 
należące do grupy 1 i 3, zgodne z normami ASTM G32-03 i ASTM G134- 
-95(2001).  Cechą charakterystyczną wymienionych stanowisk jest znaczna 
wartość obciążeń kawitacyjnych, pozwalająca na przyspieszone wywołanie 
efektu erozyjnego. 

Celem prezentowanych badań było uzyskanie informacji o wielkości obcią-
żeń kawitacyjnych na stanowisku  wibracyjnym ze spoczywającą próbką, znaj-
dującym się w Instytucie Inżynierii Transportu Akademii Morskiej w Szczeci-
nie. 

2. Opis stanowiska 

W skład stanowiska wchodzą następujące elementy i urządzenia: 
1. Komora robocza o pojemności 2 dm3 wypełniona wodą lub inną cieczą, 

wyposażona w oprawę próbki i wężownicę układu stabilizacji temperatury. 
2. Procesor ultradźwiękowy Sonics VCX-500, stanowiący źródło wzbudzenia 

oddziaływań kawitacyjnych  o częstotliwości 22 kHz. 
3. Ultratermostat chłodzący Polyscience  9512 z programowanym regulatorem 

temperatury, połączony z wężownicą w komorze roboczej, zapewniający 
stabilizację temperatury w zakresie od 280 do 350 K z dokładnością do 1K. 
Widok ogólny stanowiska oraz wybrane elementy przedstawiono na rys. 1–3. 
Zaletą stanowiska z nieruchomą próbką jest możliwość zmiany obciążenia 

kawitacyjnego powierzchni próbki poprzez zmianę amplitudy drgań rezonatora 
w zakresie od 100 do 20% wartości maksymalnej oraz przez zmianę odległości 
pomiędzy powierzchnią próbki a czołową powierzchnią rezonatora. Ponadto 
rezonator pracuje w warunkach rezonansu ze względu na pomijalne zmiany 
masy wymiennej końcówki.  

Niedogodnością typową dla tego typu stanowisk są głównie mniejsze war-
tości obciążeń kawitacyjnych  na powierzchni próbki niż na powierzchni czoło-
wej rezonatora. Ponadto prócz niszczenia próbki materiału badanego obserwo-
wane jest intensywne zużycie materiału końcówki rezonatora, którą należy suk-
cesywnie odnawiać. 
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Rys. 1. Widok ogólny stanowiska 
 

  
 

Rys. 2. Komora robocza bez układu chłodzenia 
 

 

 
 

 
W warunkach opisywanego stanowiska obłok kawitacyjny jest zamknięty 

w przestrzeni pomiędzy dwiema powierzchniami odległymi niekiedy o mniej niż 
1 mm, co istotnie odbiega od warunków obłoku swobodnego w innych typach 
stanowisk. 

3. Badania obciążeń kawitacyjnych 

Pomiaru impulsów kawitacyjnych dokonywano z użyciem piezoelektrycz-
nego czujnika ciśnienia 603B firmy Kistler, osadzonego w specjalnej oprawce 

Rys. 3. Oprawa próbki (lub czujnika
pomiarowego) wraz z układem
chłodzenia 
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z tworzywa sztucznego, usytuowanej poniżej powierzchni czołowej elementu 
roboczego dezintegratora, w miejscu osadzania próbki do badań. Średnica koń-
cówki elementu roboczego (koncentratora drgań) wynosiła 12,7 mm.  Czujnik 
ciśnienia był podłączony do wzmacniacza ładunku typu 2635 firmy Brü-
el&Kjær, umożliwiającego regulację wzmocnienia, całkowanie sygnału wej-
ściowego oraz filtrację dolno- i górnoprzepustową. Stosowano następujące 
ustawienia filtrów analogowych: 
– filtr górnoprzepustowy: fg –     0,2 Hz, 
– filtr dolnoprzepustowy: fd – > 100 kHz, 

(w rzeczywistości około 200 kHz). 
Czułość układu pomiarowego regulowano w zakresie od 10 do 1000 

mV/bar, zależnie od amplitudy rejestrowanych impulsów.  
Odległość między koncentratorem a czujnikiem regulowano  przemieszcza-

jąc głowicę przetwornika akustycznego i kontrolowano za pomocą wysoko-
ściomierza. Sygnał ze wzmacniacza przesyłany był poprzez złącze blokowe 
BNC 2110 do karty akwizycji danych NI 6115 firmy National Instruments, zain-
stalowanej w złączu PCI 32-bitowego zewnętrznego rozszerzenia szyny danych 
komputera typu notebook. Rejestracja danych odbywała się pod kontrolą aplika-
cji utworzonej w środowisku DASYLab (również National Instrument). 

W sumie zarejestrowano 48 przebiegów przy następujących warunkach  
pracy: 
– odległość między powierzchnią czołową koncentratora drgań i czujnika ciś-

nienia: 40; 20; 10; 5; 2,5; 1 mm 
– względna amplituda drgań: 20, 40, 60, 80 i 100% amplitudy nominalnej wy-

noszącej 124 µm. 
Cieczą roboczą była woda demineralizowana, utrzymywana w temperaturze 

21÷22ºC. Rejestracja obejmowała pełen cykl pracy – od postoju, poprzez uru-
chomienie i ruch ustalony aż po odstawienie i ponowny postój. Informacje o re-
jestrowanych przebiegach obejmowały m.in.: 

 

∆t całkowity czas rejestracji, 
t1  początek okresu rekomendowanego do analizy pracy ustalonej, 
t2  koniec okresu rekomendowanego do analizy pracy ustalonej, 
∆teff długość okresu rekomendowanego do analizy pracy ustalonej, 
pmax maksymalna wartość ciśnienia zarejestrowana czujnikiem. 

 

Należy zwrócić uwagę, że rejestrowane ciśnienia mają wyłącznie charakter 
umowny – są miarą impulsu siły wywieranego lokalnie przez ciecz na niewielki 
fragment membrany czujnika wskutek implozji pęcherzyka kawitacyjnego. 
Wiadomo dobrze, że amplituda lokalnego impulsu ciśnienia może sięgać giga-
paskali, przekraczając o dwa do trzech rzędów wielkości wartości średnie dla 
całej membrany. 
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Wyniki pomiaru czujnikami 603B były przedmiotem analizy statystycznej 
przy użyciu programu własnego o nazwie IMPulse.  Rozkład obciążenia kawita-
cyjnego zdefiniowanego za pomocą składowych wektora  
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gdzie ni oznacza liczbę impulsów o amplitudzie średniej pi rejestrowanych 
w jednostce czasu za pomocą czujnika referencyjnego, N jest liczbą analizowa-
nych przedziałów (frakcji) amplitudowych, τ = 10-5s jest stałą czasową dobraną 
na podstawie obserwacji impulsów kawitacyjnych,  ρ oznacza gęstość cieczy, 
zaś c prędkość dźwięku. Często uważa się, że parametr  
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jest proporcjonalny do gęstości strumienia energii dostarczanej przez kawitującą 
ciecz do opływanej powierzchni ciała stałego. 

Z rezerwą należy traktować również zarejestrowane przebiegi czasowe im-
pulsów kawitacyjnych (rys. 4). Z dostępnych danych literaturowych wynika, że 
czas trwania impulsu kawitacyjnego często nie przekracza ułamka mikrosekun-
dy [1]. Tymczasem częstość rezonansowa stosowanego czujnika 603B wynosi 
około 400 kHz, zaś górna granica pasma przenoszenia zastosowanego wzmac-
niacza ładunku to 200 kHz. Wyższe częstości rezonansowe (sięgające gigaher-
ców) posiadają czujniki wytwarzane na bazie folii piezoelektrycznych PVFD. 
Od lat 90. są one stosowane również w badaniach kawitacyjnych [2, 3]. 

4. Dyskusja 

Jak pokazano na rys. 4, impulsy pojawiały się regularnie z częstotliwością 
około 2 kHz. Przeciętny czas trwania impulsu nieznacznie zależy od amplitudy 
i wynosi około 8 µs. Czas oddziaływania impulsu zależy natomiast od tego, czy 
powstał on w wyniku jednej implozji pęcherzyka kawitacyjnego, czy kilku po 
sobie następujących. Czas trwania impulsów rejestrowanych w odległościach 
większych niż 1 mm jest odpowiednio mniejszy zależnie od odległości, przy 
której rejestrowano impulsy. Impuls o amplitudzie 60 bar rejestrowany w odle-
głości 5 mm trwał 6,8 µs, a rejestrowany w odległości 10 mm o amplitudzie 40 
bar – 5,5 µs. Stan taki może wiązać się zarówno z różną dynamiką obłoku kawi-
tacyjnego, jak i z różnym promieniem krzywizny fal ciśnienia wywołujących 
implozję.  

Warto zwrócić uwagę, że impulsy pojawiają się w charakterystycznych cy-
klach wzrastających amplitud do osiągnięcia maksymalnej wartości danego 
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cyklu, a następnie stopniowego obniżania się amplitudy impulsu (rys. 5). Cy-
kliczność pojawiania się impulsów ma istotny wpływ na przebieg procesów 
zmęczeniowych prowadzących do erozji materiału. 

 

 
Rys. 4.  Przykładowy przebieg  impulsów kawitacyjnych 

 
Poniżej pokazano kilka przykładów zarejestrowanych impulsów podczas 

pomiarów dokonanych w odległości 1 mm od powierzchni czołowej koncentra-
tora drgań i względnej amplitudzie drgań wynoszącej 100%. Widać, że impulsy 
słabsze, takie jak impulsy przedstawione na rys. 6 a i 6 e są znacznie dłuższe od 
impulsów silniejszych (rys. 6 c i 6 d) oraz że prawdopodobnie powstają w wy-
niku kilkukrotnej implozji tego samego pęcherzyka lub kilku niezależnych im-
plozji różnych pęcherzyków. 

 

 
Rys. 5. Przykładowy cykl wzrostu amplitudy impulsów kawitacyjnych zarejestrowany w odległości  

1 mm od powierzchni czołowej koncentratora drgań i względnej amplitudzie drgań równej 
100% 
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Rys. 6. Szczegółowe przebiegi impulsów z rys. 5 
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Stosunkowo niska częstotliwość pojawiania się impulsów kawitacyjnych 
dowodzi, że zostały one zarejestrowane prawidłowo i są niedwuznacznie zwią-
zane z dynamiką całego obłoku kawitacyjnego. Obłok najwyraźniej pulsuje 
z częstotliwością około 10 razy niższą niż częstotliwość drgań koncentratora. 
Można przypuszczać, że obserwowane impulsy pojawiają się w chwili zmniej-
szenia objętości całego obłoku. Zweryfikowanie tej hipotezy wymagałoby badań 
metodami optycznymi (np. ultraszybka fotografia lub rejestracja pulsacji światła 
laserowego przenikającego przez obłok). 

Mechanizm pojawiania się impulsów kawitacyjnych na powierzchni czuj-
nika może przypominać mechanizm sugerowany przez M. Dulara i B. Stoffela 
[5] w przypadku opływu powierzchni płata – tzn. implozja pęcherzyków znajdu-
jących się przy powierzchni omywanej w wyniku oddziaływania fali ciśnienia 
pochodzącej ze zbiorowego kolapsu całego obłoku. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że autorzy tego raportu rejestrowali niekiedy quasi-periodyczne 
obciążenia kawitacyjne również na powierzchni próbki w tunelu kawitacyjnym ze 
szczelinowym wzbudnikiem kawitacji. Z uwagi na sposób wywoływania kawita-
cji, częstość impulsów była w tym przypadku znacznie niższa (400÷600 Hz), 
a samo zjawisko miało charakter znacznie mniej regularny. 

W świetle powyższych stwierdzeń z dużą ostrożnością należy interpreto-
wać zarejestrowane przebiegi sygnałów. Jeśli przyjąć, za Fortes Patellą [1], że 
czas oddziaływania fali uderzeniowej z powierzchnią ciała stałego rzeczywiście 
nie przekracza 1 µs, to należy uznać, że z uwagi na własności użytej aparatury 
(czas narastania sygnału i częstość rezonansowa czujnika oraz pasmo przenoszenia 
wzmacniacza), przynajmniej w niektórych przypadkach rejestrowano tylko „impulsy 
obciążenia kawitacyjnego”, a nie impulsy pochodzące od pojedynczych implozji. 
Niezależnie od szczegółowej interpretacji zarejestrowanego sygnału, autorzy wyra-
żają przekonanie, że wykonane pomiary są istotnym źródłem informacji ilościowej 
i jakościowej o obciążeniu kawitacyjnym na powierzchni przeciwpróbki (rys. 7).  
 

 
 

Rys. 7.  Przykładowe rozkłady obciążenia kawitacyjnego na przeciwpróbce, kW/m2 
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Wieloletnie doświadczenia własne i obce wskazują bowiem jednoznacznie na 
związek między wyznaczonymi na podstawie podobnych pomiarów wskaźnika-
mi obciążenia kawitacyjnego a przebiegiem erozji w obciążonym materiale, np. 
[6–8]. 

Uzyskane wartości obciążenia kawitacyjnego powierzchni przeciwpróbki 
wykazują przydatność w określaniu korelacji pomiędzy obciążeniem kawitacyj-
nym a intensywnością procesów korozyjnych na powierzchni przeciwpróbki. 
Szczególnie istotne jest to w badaniach złożonych procesów zużycia korozyjno- 
-kawitacyjnego w warunkach kawitacji niskoenergetycznej. 

 
Praca była  finansowana ze środków MNiSW, projekt N N509 292535. 
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Cavitation loading tests at the vibration stand with the resting sample 

Key-words  

Cavitation, corrosive-cavitative wear, vibration stand. 

Summary 

This paper presents the research results on the examination of cavitational 
load on a vibration rig with a fixed sample at the Institute of Transport 
Engineering (Maritime  University Szczecin). The usability of this rig for the 
examination of the cavitation–corrosion complex processes are tested and 
confirmed. 




