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WYBRANE ASPEKTY 
ZUŻYCIA KAWITACYJNEGO 

W SILNIKACH SPALINOWYCH 

Streszczenie 
W artykule poddano identyfikacji i przeanalizowano wybrane przykłady występowania erozji kawi-

tacyjnej w silnikach spalinowych i ich układach po różnych przebiegach. Analizę wykonano na pod-
stawie o znane podstawy teoretyczne tego zjawiska. Zamieszczono rysunki i zdjęcia wybrane przez 
autorów z własnej praktyki zawodowej, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie.  

Słowa kluczowe: zjawisko i rodzaje kawitacji, rodzaje zużycia i erozji kawitacyjnej, zapobieganie, 
wybrane przykłady. 

WSTĘP 

Kawitacja jest to zjawisko [4, 5] tworzenia się, a następnie zanikania wewnątrz cieczy 
przestrzeni wypełnionych parą cieczy i gazami. Tworzą się one w obszarach najniższego ci-
śnienia, przemieszczają się wraz z masą cieczy i w obszarach podwyższonego ciśnienia im-
plodują. 

Zjawisko kawitacji występuje w cieczy o niejednorodnym rozkładzie prędkości (szczególni, 
gdy przepływ jest turbulentny). Gdy ciecz zwiększy gwałtownie swoją prędkość, to zgodnie 
z zasadą zachowania energii ciśnienie statyczne płynu musi zmaleć. Wiadomo, że temperatura 
wrzenia cieczy jest ściśle związana z ciśnieniem otoczenia - im ciśnienie jest niższe tym tempe-
ratura wrzenia spada. Jeśli więc w strudze cieczy ciśnienie statyczne spadnie dostatecznie nisko, 
doprowadzi to do lokalnej przemiany fazowej, czyli wystąpienie pęcherzyków gazu. 

Głównym czynnikiem wpływającym na występowanie kawitacji są: temperatura cieczy, 
ciśnienie statyczne cieczy, prędkość przepływu cieczy, kształt powierzchni, z którą ciecz się 
kontaktuje, ilość zanieczyszczeń i skład fizyczny cieczy (zawartość rozpuszczonych składni-
ków gazowych). 

W technice zjawisko kawitacji jest często spotykane w maszynach przepływowych, pracu-
jących w warunkach przepływów turbulentnych, w instalacjach rurociągowych, przy opływie 
nieruchomych przeszkód, przy spływie cieczy z łopatki pompy śruby napędowej, w silnikach 
spalinowych i ich układach itp. [4, 5, 7, 8].  
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1. PRZEBIEG PROCESU IMPLOZJI 

Pęcherze kawitacyjne zawierają mieszaninę parowo-gazową. Gdy ciecz przepływa z ob-
szaru o wyższym ciśnieniu do obszaru o ciśnieniu wyższym dochodzi do zjawiska zapadania 
się pęcherzyka kawitacyjnego (rys. 1b), na skutek skraplania się par gazu będących w jego 
wnętrzu. Zapadaniu się pęcherzyka towarzyszy przepływ mikrostrug cieczy doprowadzają-
cych do jego rozerwania (rys. 1c, d). Najczęściej mamy do czynienia ze skupiskiem pęche-
rzyków, które implodując oddziałują na siebie generowanymi mikrostrumieniami, w wyniku 
czego zjawisko erozji kawitacyjnej ulega zintensyfikowaniu [4, 5]. 

 
Rys. 1. Mechanizm powstawania mikrostrumienia [1] 

Procesowi kawitacji zwykle towarzyszą zjawiska pochodne o charakterze akustycznym, 
mechanicznym i termodynamicznym, a implozji krótkotrwałe spiętrzenia ciśnieniowe, które 
są głównym mechanizmem niszczenia materiału. 

Pęcherzyk kawitacyjny dostając się do strefy wyższego ciśnienia niż ciśnienie par nasyco-
nych w nim zawartych ulega procesowi zaniku. 

Niewielkie zwiększenie ciśnienia powoduje kondensację pary i powstanie w jego wnętrzu 
niskiego ciśnienia. Jest to powodem nagłego napływu cieczy do wnętrza pęcherzyka z bardzo 
dużą prędkością zjawisko to zwane jest załamaniem pęcherzyka. W końcowej fazie implozji 
pęcherzyka następuje emisja fali uderzeniowej, na wskutek rozprężenia reszty gazowej zawar-
tej w pęcherzyku i jego restytucji. 

Wywołane w ten sposób przez falę uderzeniową spiętrzenia ciśnieniowe powodują pla-
styczne płynięcie i deformację powierzchni materiału, które to uszkodzenia prowadzą bezpo-
średnio do procesów zmęczeniowych. 

Innym zagadnieniem, o którym trzeba wspomnieć jest wykorzystywanie zjawiska kawita-
cji – jako narzędzia obróbczego wykorzystywanego do obróbki różnych materiałów, modyfi-
kowanego dodatkiem różnych ścierniw i komponentów [9]. 

Analizy poświęcone zjawisku kawitacji obejmują również zagadnienia wpływu wysokich 
ciśnień, lepkości cieczy, zjawiska luminescencji, zagadnienia termodynamiczne oraz zjawiska 
akustyczne. 

2. KAWITACJA W SILNIKACH SAMOCHODOWYCH 

Pojazd samochodowy jako rozbudowana maszyna robocza, posiada w swojej konstrukcji 
zespoły, podzespoły i elementy w których występuje zjawisko kawitacji, bardzo często połą-
czone z różnymi rodzajami zużycia normalnego lub awaryjnego i takimi zjawiskami jak,  
np. tarcie, utlenianie, korozja, oddziaływania termiczne [2, 6, 7, 8]. 

Można wyróżnić szereg rodzajów kawitacji m. in: 
– kawitacja parowa – występuje po osiągnięciu krytycznej wartości ciśnienia bliskiej ciśnie-

niu parowania cieczy w danej temperaturze, występuje w parownikach, kotłach. 
– kawitacja przepływowa – występuje na skutek spadku ciśnienia w cieczy, spowodowanym 

miejscowym wzrostem prędkości przepływu lub zmianą innych warunków, ten rodzaj ka-
witacji spotykany jest szeroko w silnikach spalinowych i ich układach. 

– kawitacja akustyczna – powstaje podczas spadku ciśnienia spowodowanego propagacją 
fali akustycznej w cieczy, występuje na wskutek wibracji cieczy. 
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Głównymi zespołami (podzespołami) w samochodzie w których występuje kawitacja są 
m.in. [2, 6]: 
– silniki spalinowe a zwłaszcza połączenia układu wał korbowy – łożyska ślizgowe (panewki 

główne lub korbowodowe), układ tłok-tuleja, 
– aparatura wtryskowa silników o zapłonie samoczynnym, szczególnie we wtryskiwaczach  

w gnieździe iglicy oraz w otworkach rozpylaczy, 
– układy chłodzenia silników cieczą z różnymi pompami najczęściej odśrodkowymi i stero-

wanym w podwyższonych temperaturach obiegiem płynu chłodzącego omywającego blok 
silnika i różnego rodzajów i rozmiarów tuleje cylindrowe, 

– turbiny w układach doładowywania silników, 
– sprężarki i ich układy smarowania, układy robocze. 

Kawitację w łożyskach ślizgowych wału korbowego silników spalinowych można po-
dzielić według przyczyn jej powstawania na cztery główne rodzaje: kawitacja ssąca, wypły-
wowa, przepływowa i uderzeniowa. 

Niektóre przyczyny występowania różnych rodzajów kawitacji występujących w silnikach 
spalinowych pojazdów poddano badaniom, które pozwoliły na opracowanie poniższych, nie-
co uproszczonych analiz i wniosków. 

2.1. Kawitacja ssąca 
Podczas szybkiego przemieszczania się czopa w łożysku ślizgowym silnika powstaje za 

czopem obszar obniżonego ciśnienia nasyconego powietrzem, mający przez to właściwości 
ssące [2, 6, 7, 8] w stosunku do pozostałej przestrzeni łożyska (rys. 2). 

 
Rys. 2. Klin smarowy w łożysku ślizgowym poprzecznym : a – schemat tworzenia warstwy smaru, 

b – rozkład ciśnienia w klinie smarnym [3] 

Najniższe ciśnienie w takim przypadku powstaje w łożyskach ze środkowym rowkiem 
smarnym i usytuowane jest mniej więcej w płaszczyznach równo oddalonych od rowka  
i krawędzi zewnętrznej panewki. Ta lokalizacja uwarunkowana jest tym, że środkowy obszar 
między rowkiem a krawędzią zewnętrzną panewki jest położony równocześnie najdalej od 
względnie wysokiego ciśnienia w skrzyni korbowodowej i ciśnienia zasilania oleju smarują-
cego w rowku i stąd panuje tu najniższe ciśnienie.  

Z kolei wiadomo jest, że w miejscu najniższego ciśnienia istnieją sprzyjające warunki po-
wstawania pęcherzyków kawitacyjnych a w konsekwencji i uszkodzenia powierzchni ślizgo-
wych panewki. Uszkodzenia wywołane tym rodzajem kawitacji najczęściej występują w po-
staci obwodowych pasm (rys. 3). 
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Rys. 3. Półpanewka korbowodowa z pasmami oleju [1] 

2.2. Kawitacja wypływowa 
Kawitacja wypływowa [2, 6, 7, 8] powstaje na obciążonych obszarach łożyska, a jej przy-

czyną są również ruchy czopa w czasie pracy silnika. Wskutek szybkiego promieniowego 
przemieszczenia czopa następuje z przed niego wypływ oleju bokami łożyska, przy czym 
wypływ ten jest najszybszy z obszaru minimalnej szczeliny olejowej, nazywanego miejscem 
maksymalnego wypływu. 

W konsekwencji może się wytworzyć kawitacja w rowku (otworze olejowym) łożyska, 
nazywana od przyczyny wywołującej spadek ciśnienia – kawitacją wypływową. Uszkodzenie 
kawitacyjne usytuowane jest najczęściej w środku rowka (otworu) olejowego. 

Takie typowy przykład zilustrowano na (rys. 4) na przykładzie badanych panewek silnika 
typu S-232, były to m.in. panewki korbowodowe górne z charakterystycznym wyglądem  
i zużyciem eksploatacyjno-kawitacyjnym.  

 
Rys. 4. Panewka korbowodowa górna [1] 

2.3. Kawitacja przepływowa 
Kawitacja przepływowa [2, 6, 7, 8] może wystąpić w przypadku istnienia na powierzchni 

ślizgowej nieciągłości, które powodują przy przepływie oleju odrywanie się jego strug od 
powierzchni panewki, co może wywołać miejscowe zmiany ciśnienia. Nieciągłościami takimi 
zazwyczaj bywają krawędzie podcięcia powierzchni ślizgowej, oraz krawędzie kieszeni, row-
ków i otworów olejowych. 

Na rysunku 5 przedstawiono częściowy widok bloku badanego silnika gaźnikowego typu 
Ził 157 po wybudowaniu wału korbowego silnika. Przedstawione półpanewki noszą ślady 
typowego zużycia eksploatacyjnego, połączonego z kawitacją przepływową. Przebieg silnika 
około 60 tys. km.  
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Rys. 5. Częściowy widok bloku silnika Ził 157 z półpanewkami głównymi [1] 

Natomiast na rysunku 6 przedstawiono widok wypracowanych eksploatacyjnie w tym  
i kawitacyjnie cienkościennych półpanewek korbowodowych i półpanewek głównych silnika 
typu S-359 po przebiegu 120 tys. km. 

 
Rys. 6. Wypracowane półpanewki [1]  

2.4. Kawitacja uderzeniowa 
Zjawisko kawitacji uderzeniowej [2, 6, 7, 8] spotyka się w łożyskach silników wysoko-

obrotowych, w których dopływ oleju do kanału w czopie wału korbowego w czasie jego ob-
rotu w łożysku jest przerwany, wskutek zasłaniania otworu dopływowego w czopie krawędzią 
otworu lub rowka olejowego łożyska. Powoduje to, że słupy oleju w wale, które – wskutek 
działania sił odśrodkowych uzyskały dużą bezwładność – przy nagłym zatrzymaniu dopływu 
oleju cofają się gwałtownie, wytwarzając przy tym warunki sprzyjające kawitacji.  

Podobne zjawisko występuje na wskutek uderzeń rozgrzanego oleju w profil korbowodu, 
na którym w miarę wzrostu okresu eksploatacji w kilometrach lub latach, tworzą się charakte-
rystyczne punkty, najczęściej łączące się w dość regularny układ (rys. 7). 
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Rys. 7. Wygląd korbowodu silnika [1] 

2.5. Kawitacja w układach chłodzenia silników 
Kawitacja może powstać [2, 6, 7, 8], gdy istnieją duże prędkości przepływu cieczy lub  

w wyniku drgań (cieczy) o wysokiej częstotliwości np. w układach chłodzenia silników spali-
nowych. 

Zużycie kawitacyjne przebiega następująco: z chwilą przejścia cieczy zawierającej pęche-
rzyki gazów do obszarów wysokiego ciśnienia np., zwężenie przewodów, klin olejowy w ło-
żyskach, zwężenie przestrzeni w układzie chłodzenia silnika następuje kondensacja pary lub 
rozpuszczanie w cieczy gazów zawartych w pęcherzykach. Ciecz z dużą prędkością i energią 
wypełnia pęcherzyki co powoduje działanie udarowe na powierzchni części. 

Przy wypełnianiu tych pęcherzy cieczą następuje implozja i związane z nią silne uderzenia 
hydrauliczne. Uderzenia te mogą wywołać powstawanie w materiale tulei miejscowych naprę-
żeń przekraczających znacznie wytrzymałość jej materiału. Powoduje to wyrywanie cząsteczek 
materiału z tulei. Na fot. 6 przedstawiono zużycie kawitacyjne tulei cylindra silnika S-359, 
z powiększonymi wgłębieniami powstających w wyniku działania kawitacyjnego cieczy chło-
dzącej, na której oprócz wgłębień kawitacyjnych, widać mikropęknięcie warstwy wierzchniej. 

 
Rys. 8. Zużycie kawitacyjne połączone z mikropęknięciem warstwy wierzchniej tulei [1]  

2.6. Kawitacja w pompach wirowych 
Ze względu na miejsce występowania i charakterystyczne objawy wyróżnia się trzy pod-

stawowe rodzaje kawitacji [3, 5, 7, 8]: 
– kawitację powierzchniową – która powstaje w pobliżu łopatki wirnika lub na jej po-

wierzchni biernej, 
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– kawitację przestrzenną (tzw. obłok kawitacyjny) – która powstaje przed wirnikiem lub  
w obszarze międzyłopatkowym wirnika, 

– kawitację szczelinową – która powstaje w pobliżu lub wewnątrz szczeliny oddzielającej 
element wirujący od nieruchomej ścianki korpusu. 
Łopatki wirnika i kierownicy oraz powierzchnie wewnątrz ścianek ograniczających ciecz 

przepływającą przez wnętrze pompy – stanowią układ przepływowy pompy. 
W układach chłodzenia silników spalinowych najczęściej stosuje się niskociśnieniowe 

jednostopniowe wirnikowe pompy odśrodkowe. Ciecz w takiej pompie dopływa do wirnika 
blisko jego osi zostaje wprowadzona w ruch obrotowy za pomocą łopatek wirnika i pod dzia-
łaniem sił odśrodkowych jest odrzucana ku ściankom kadłuba, skąd przez przewód ustawiony 
stycznie do obwodu wirnika odpływa do płaszcza cieczowego silnika.  

Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne takiej pompy zilustrowano na poniższym zdjęciu 
w silniku typu Man (rys. 9). 

 
Rys. 9. Widok ogólny odśrodkowej pompy wodnej [1] 

W przypadku pomp niszczenie elementów konstrukcyjnych części przepływowych  
i przewodów może być spowodowane [7, 8]: 

– erozją – wywołaną głównie cząstkami stałymi w przepływającej cieczy, 
– korozją – spowodowaną własnościami fizykochemicznymi cieczy (np. kamieniem ko-

tłowym) i materiału pompy, 
– kawitacją – wynikającą ze spadku ciśnienia poniżej ciśnienia krytycznego przy danej 

temperaturze. 
Typowe przykłady zużycia poszczególnych elementów pomp wirowych zilustrowano na 

przykładzie pomp wodnych: silnika Man na rysunku 10, na której widać bardzo głębokie 
wżery erozyjne w korpusie obudowy pompy silnika typu Man, oraz zużycie typowo kawita-
cyjne wałka pompy wody po demontażu łożysk i uszczelnień, widoczne zwłaszcza pod osa-
dzeniami uszczelnień (rys. 11).  

 
Rys. 10. Wżery kawitacyjne w korpusie [1] 
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Rys. 11. Zużycie kawitacyjne wałka pompy wody [1] 

Opisanym powyżej zjawiskom towarzyszą procesy mające charakter dynamiczny, zakłó-
cenia w pracy, wzrost poziomu hałasu i drgań, wreszcie zniszczenie poszczególnych elemen-
tów. Stosuje się wówczas najczęściej następujące sposoby zabezpieczeń: 
– konstrukcje wirników z brązu, tworzyw sztucznych, 
– stosowanie drogich materiałów (powłok) w tym stali nierdzewnych, kompozytów, głównie 

w samochodach wyższych klas. 

2.7. Kawitacja w aparaturze wtryskowej 
Najczęściej do tego rodzaju zjawiska dochodzi szczególnie w elementach wtryskiwaczy. 

Erozja kawitacyjna oddziałuje na powierzchni styku igły rozpylacza z gniazdem korpusu, 
ponieważ w chwili uniesienia iglicy następuje spadek ciśnienia wewnątrz spowodowany 
wypływem paliwa do komory spalania przez otworki rozpylacza. Na krawędzi zaworu po-
jawia się wtedy implodujący obłok kawitacyjny, który powoduje cykliczne występowanie 
zjawiska [2, 6].  

Innymi elementami wtryskiwacza, gdzie występuje zużycie kawitacyjne są otworki 
wtryskowe rozpylacza. Podczas wtrysku, strumień paliwa z komory rozpylacza trafia do 
kanalika otworka wtryskowego, gdzie następuje silne zwężenie kanału przepływowego. 
Taka konstrukcja i wywołana nią sytuacja doprowadza do intensywnej zmiany warunków 
ruchu cieczy, w kanaliku wzrasta prędkość przepływu oleju napędowego, spada natomiast, 
zgodnie z równaniem Bernoulliego jego ciśnienie. Także na krawędzi wypływu i napływu 
paliwa z kanalika dochodzi do utraty ciągłości strugi i występowania przepływu wsteczne-
go, o charakterze turbulencji.  

Do zjawiska erozji kawitacyjnej dochodzi także w zaworach sterujących w wtryskiwa-
czach układu typu CR. 

PODSUMOWANIE 

Problem kawitacji, jest zjawiskiem wysoce szkodliwym i niestety nader często występują-
cym w poszczególnych zespołach (podzespołach) i częściach pojazdów samochodowych. Jest 
to proces, którego inicjowanie i przebieg nie jest do końca wyjaśniony i jednoznacznie zdefi-
niowany. 

Erozyjne oddziaływanie kawitacji wzmagające zużycie normalne, a zwłaszcza intensyfi-
kujące zużycie awaryjne jest mocno niekorzystne dla trwałości i bezpieczeństwa eksploatacji 
pojazdów samochodowych i ich zespołów i układów. 

Ze zjawiskiem tym spotykają się często rzeczoznawcy i jest je bardzo trudno prawidłowo 
zidentyfikować i ocenić jego wpływ na rozmiar np.: uszkodzeń, czy też wskazać bezpośrednie 
związki przyczynowo-skutkowe. Jest to także o tyle trudne, że najczęściej takie zjawisko wy-
stępuje z różnymi rodzajami zużycia części, zespołów i podzespołów samochodowych. 
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CHOSEN ASPECTS 
OF CAVITATIONAL WEARING OUT 

IN INTERNAL-COMBUSTION ENGINES 

Abstract 
This work identifies and analyzes some examples of cavitational erosion in internal-combustion 

engines and their systems after various mileages. The analysis was conducted on the basis of known 
theoretical knowledge concerning this phenomenon. The article comprises figures and illustrations 
chosen by the authors from their own professional practice and there graphically illustrate the dis-
cussed issue.  

Key words: the phenomenon and types of cavitation, types of wearing out and cavitational erosion, 
prevention, chosen examples. 
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