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REZUMAT 
Pentru a genera cavitaţia acustică trebuie transmis mediului lichid un câmp de presiuni variabil în timp şi în spaţiu astfel încât în 

semiperioada negativă a ciclului acustic, când presiunea acustică scade sub valoarea presiunii statice a mediului lichid, o bulă 
preexistentă în mediul lichid poate începe să crească. Când presiunea acustică devine pozitivă, creşterea bulei este încetinită şi apoi 

procesul se inversează. 

 
ABSTRACT 

To develop a cavitation event we must transmit a high intensity pressure wave from the transducer into a liquid with enough 
amplitude so as to tear the liquid apart in the rarefaction half cycle and drop the pressure within the liquid below its point of 

vaporization. When this has been achieved we will develop millions of vacuum bubbles called cavitation events. 
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1. INTRODUCERE 

Cavitaţia este definită ca formarea unuia sau mai 

multor goluri umplute cu gaz, sau cavităţi, într-un mediu 

lichid. Aici, noţiunea de „formare” se referă, într-un sens 

mai general, atât la generarea de noi cavităţi cât şi la 

extinderea (în sensul măririi dimensiunilor) unor cavităţi 

preexistente în mediul lichid. În funcţie de condiţiile 

concrete de apariţie, aceste goluri pot fi umplute cu gazele 

deja dizolvate în lichid şi în acest caz fenomenul poartă 

numele de „cavitaţie gazoasă” sau „pseudocavitaţie” . În 

absenţa acestor gaze dizolvate, golurile pot fi umplute cu 

vapori ai lichidului unde apar şi se produce „cavitaţia de 

vapori” sau „cavitaţia reală”. În mod clar condiţiile de 

apariţie a acestor două tipuri de cavitaţie sunt diferite şi 

cele două procese trebuie examinate separat. Cavitaţia 

apare ca răspuns la reducerea presiunii în respectivul 

lichid la valori mult sub valorile corespunzătoare presiunii 

de vapori sau datorită creşterii temperaturii lichidului 

deasupra punctului de fierbere. Mai mult, în producerea şi 

dinamica cavitaţiei nu pot fi neglijate efectele electrice, 

chimice sau fenomenele induse de radiaţii. 

Cavităţile induse într-un mediu lichid ca urmare a 

aplicării unui câmp de presiuni variabil în timp şi în spaţiu 

(câmpul cu aceste caracteristici este câmpul acustic), se 

numeşte cavitaţie acustică.  

În semiperioada negativă a ciclului acustic, când 

presiunea acustică scade sub valoarea presiunii statice a 

mediului lichid, o bulă preexistentă în mediul lichid poate 

începe să crească. Când presiunea acustică devine pozi-

tivă, creşterea bulei este încetinită şi apoi procesul se 

inversează. Modul în care se produce creşterea şi colapsul 

unei bule în timpul unui ciclu acustic, cât şi timpul de viaţă 

al unei bule într-un câmp acustic, depind de mărimea 

presiunii acustice, de presiunea statică a mediului, de 

frecvenţa acustică, de regimul ciclic al undei acustice (în 

cazul în care nu se lucrează cu unde continue) şi de 

caracteristicile lichidului şi ale gazelor dizolvate. 

Motivaţia studiului cavitaţiei acustice este dată de faptul 

că testele de cavitaţie reprezintă un mod de a caracteriza un 

mediu lichid. În cazul lichidelor foarte pure, pragul 

cavitaţiei are valori apropiate sau poate fi chiar egal cu 

valoare rezistenţei la rupere a lichidului. Pentru lichide mai 

puţin pure, frecvenţa de producere şi tipul cavitaţiei pot 

furniza informaţii asupra existenţei impurităţilor din lichid, 

despre conţinutul de gaz din lichid şi despre „istoria” 

lichidului respectiv. De exemplu, analiza iniţierii şi a 

dinamicii cavitaţiei într-un lichid poate fi un mod de a 

determina gradul de ionizare a probei lichide sub acţiunea 

unor radiaţii, fiind un mod de a studia interacţiunea radiaţie-

substanţă. 

2. CAVITAŢIA ACUSTICĂ. APLICAŢII 

În studiul dinamicii fenomenului de cavitaţie s-au 

amintit şi unele efecte produse de aceasta. Aceste efecte 

sunt utilizate în producerea sau îmbunătăţirea unor procese 

cum ar fi: curăţarea acustică, obţinerea emulsiilor, aplicaţii 

metalurgice (îmbunătăţirea proprietăţilor de turnare a meta-
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lelor lichide prin micşorarea valorilor vâscozităţii; modifi-

carea structurii aliajelor sau degazarea topiturilor) sau 

aplicaţii biologice. Eforturile depuse pentru dezvoltarea 

unor instrumente capabile să caracterizeze acustic sistemele 

de lucru, nu au fost încununate de succes, rămânând pe mai 

departe ca prioritate găsirea unor modalităţi care să permită 

caracterizarea cât mai amănunţită a sistemelor acustice. 

3. EFICACITATEA CAVITAŢIEI 

Pentru a putea aprecia calitativ şi cantitativ rolul şi 

efectele cavitaţiei acustice în derularea diferitelor procese 

fizice, chimice sau mecanice, este necesară o evaluare a 

eficacităţii cavitaţiei acustice.  

Estimările asupra eficacităţii cavitaţiei acustice  se pot 

obţine utilizând mai multe metode de măsură. Un mod de 

a obţine informaţii se referă la studierea efectelor cavitaţiei 

în spaţiu şi timp prin măsurarea intensităţii efectului 

cavitaţional sau indirect, prin corelarea valorii puterii 

acustice disipate de capul de ultrasonare şi efectele cavita-

ţionale generate.  

3.1. Măsurarea puterii acustice disipate 

într-un lichid 

Majoritatea efectelor observate la propagarea undelor 

ultrasonore de mari energii în medii lichide şi efectele 

chimice pe care le produc au fost atribuite fenomenului de 

cavitaţie acustică care generează temperaturi locale mari 

[61], câmpuri electrice [63, 76] şi efecte mecanice asupra 

suprafeţelor [77,78]. Intensitatea fenomenului de cavitaţie 

depinde de presiunea acustică generată în mediu [1], [5], 

[79]. Când se produc reacţii chimice, viteza de reacţie şi 

randamentul reacţiei prezintă un maxim atunci când 

energia ultrasonoră generată creşte. Totuşi, este dificil să 

comparăm rezultatele obţinute în diferitele studii, deoarece 

puterea acustică a fost măsurată prin diferite metode, 

condiţiile de măsurare nu sunt bine definite dar sunt foarte 

variate iar starea lichidului influenţează esenţial derularea 

proceselor cavitaţionale. În figura 1 este prezentată sche-

ma dispozitivului experimental folosit pentru măsurătorile 

de putere. 

Măsurarea puterii electrice s-a realizat în trei puncte 

diferite ale circuitului electric: 

a.  Puterea de intrare PG, pentru generatorul de ultra-

sunete; 

b.  Puterea reală consumată Pin de către generator, folo-

sind un wattmetru: 

   Pin = Pw
real

 – Pw
0 

 (4.2) 

unde: Pw
real

 este valoarea puterii măsurată cu wattmetrul; 

Pw
0
 – puterea consumată de generator fără sarcină; 

c. Puterea debitată de generator Pout care se determină 

cu ajutorul relaţiei: 

   Pout = U I cos   (4.3) 

în care: U este tensiunea de ieşire a generatorului; I – 

intensitatea curentului în bobina de inducţie. Folosindu-se 

un osciloscop se poate măsura şi defazajul  dintre curent 

şi tensiune.  
 

 
 

Fig. 1. Schema instalaţiei experimentale:  

C – traductor acustic; G – generator ultrasonor; L – manta de răcire; 

O – osciloscop pentru măsurarea tensiunii şi intensităţii aplicate tra-

ductorului; IH – cap de ultrasonare; T – termocuplu; W – wattmetru. 

 

În aceste condiţii, puterea acustică disipată Pdis într-un 

mediu lichid a fost determinată printr-o metodă calori-

metrică, măsurându-se viteza de creştere a temperaturii 

lichidului datorită transformării energiei acustice în căldu-

ră. Pdis se calculează cu ajutorul relaţiei: 

   Pdis =

0
d

d

t

T
Cm p

 (4.4) 

în care: m este masa de lichid; C p – căldura specifică a 

lichidului; 0(d / d )T t  – panta iniţială a curbei tempera-

tură-timp. 
 

   Tabelul 1. Constante fizice şi valoarea raportului 
disP

Z
. 

 

Solvent 

 

3[kg m ]

 

c 
1[ms ]  

Z c  

6 2 1[ 10 kg m s ]

 

Pdis 

 

[W] 

disP

Z
 

5[ 10 SI]  

Toluen 866 1327 1,149 30 2,61 

Apă 1000 1484 1,484 40 2,69 

 

S-au realizat măsurători într-un mediu lichid în care nu 

au loc reacţii chimice, şi anume în toluen pur. Pe durata 

desfăşurării experimentului, mantaua exterioară a camerei 

de răcire a fost vidată. S-a menţinut constant nivelul 
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toluenului în vasul de reacţie şi s-a variat puterea de 

intrare a generatorului Pg . S-au determinat Pin , Pout şi Pdis . 

Apoi, s-a variat nivelul lichidului în vasul de reacţie dar s-

a menţinut constantă valoarea puterii Pin şi s-au repetat 

măsurătorile. În figura 2 este prezentată dependenţa puterii 

debitată de generator Pout de înălţimea lichidului în vasul 

de reacţie, în cazul toluenului şi al apei. 
 

 
 

Fig. 2. Puterea debitată de generator în funcţie de înălţimea 

lichidului în vasul de reacţie pentru toluen ( ) şi apă ( ). 

Măsurători de putere într-un solvent pur. 

 

Pentru volume mici de lichid (nivelul lichidului între 

1 şi 2 cm), puterea debitată de generator Pout prezintă o 

creştere puternică, în timp ce pentru valori ale nivelului de 

lichid mai mari de 2 cm rămâne aproximativ constantă. 

Creşterea puternică a valorilor Pout la adâncimi H mici a 

fost explicată de Ratoarinoro et al [80] prin insuficienta 

imersare în lichid a capului de ultrasonare. Deci, studiile 

experimentale au pus în evidenţă existenţa unei adâncimi 

minime de imersare a capului de ultrasonare. Pentru valori 

mai mici, traductorul nu lucrează la parametrii la care a 

fost proiectat. În cazul dispozitivul experimental prezentat, 

adâncimea minimă de imersare este în jur de 1 cm. Pentru 

valori H mai mari, aşa cum se observă din figura 4.3, 

valorile măsurate pentru Pout sunt relativ independente de 

valoarea adâncimii de imersare şi sunt aproape identice 

atât pentru  toluen cât şi pentru apă. Valoarea presiunii 

disipate în mediul lichid Pdis prezintă aceeaşi distribuţie a 

valorilor cu adâncimea lichidului ca şi Pout , dar în cazul 

valorilor de palier există o diferenţă netă între valorile 

obţinute pentru apă şi toluen. Legătura între Pdis şi 

impedanţa acustică a lichidului ( cZ ) este: 

   Pdis = 2 21
(2 )

2
A f S Z  (4.5) 

adică, în condiţiile în care amplitudinea de oscilaţie A, 

frecvenţa f a undelor ultrasonore şi aria emiţătorului S sunt 

constante, atunci Pdis este proporţional cu impedanţa 

acustică a lichidului Z. În tabelul 1 sunt prezentate datele 

experimentale obţinute de Ratoarinoro et al [80] pentru 

toluen şi apă. 

Datele prezentate în tabelul 1 sunt în contradicţie 

flagrantă cu alte date experimentale raportate [81], fiind 

esenţiale şi în acest caz, condiţiile specifice în care s-au 

efectuat experimentele.  

3.2. Măsurarea intensităţii cavitaţiei  

în volumul unui  lichid 

Chivate şi Pandit [82] au propus o metodă de măsurare 

a intensităţii presiunii produsă în timpul oscilaţiilor 

asimetrice sau a colapsului bulelor cavitaţionale. În aceas-

tă metodă se foloseşte o foiţă de aluminiu (cu anumite 

caracteristici şi cu suprafaţa perfect plană) care este 

montată într-un suport, paralelă cu suprafaţa radiantă a 

capului de ultrasonare şi la diferite distanţe de acesta. 

Amprentele produse în foiţa de aluminiu de cavitaţia 

acustică au fost analizate din punct de vedere geometric şi 

au permis calcularea valorii presiunii acustice create de 

câmpul acustic. Această metodă poate fi folosită pentru a 

estima mărimea presiunii acustice care este responsabilă 

de producerea reacţiilor sonochimice în volumul de lichid, 

la diferite distanţe de sursa de radiaţie acustică. În raport 

de valoarea energie necesară derulării reacţiei sono-

chimice, se poate alege distanţa dintre sursa de radiaţie 

acustică şi sistemul chimic considerat. De exemplu, pentru 

a realiza o emulsie apă-ulei, capul de ultrasonare poate fi 

plasat la o anumită distanţă de interfaţa ulei-apă astfel încât 

emulsificarea să prezinte anumite caracteristici dorite. 

Folosind mărimea presiunii acustice, se poate evalua 

mărimea picăturii emulsiei cu ajutorul teoriei curgerilor 

turbulente. 

În figura 3 este prezentată schema instalaţiei folosită de 

Chivate şi Pandit. Generatorul de ultrasunete lucrează 

pe frecvenţa de 22,7 kHz iar amplitudinea undei este 
3104 mm. Valoarea puterii disipate este de 240 W 

pentru o suprafaţă a capului de ultrasonare de aproximativ 

81 mm
2
. Într-un experiment independent s-a studiat 

creşterea temperaturii unei mase de apă, aflată într-un vas 

calorimetric, în care s-a generat un câmp ultrasonor 

folosindu-se acelaşi echipament. S-a determinat viteza de 

disipare a energiei ca având valoarea de aproximativ 

6 W/cm
2
 , ceea ce este echivalent cu un câmp acustic 

caracterizat de presiunea de 4,2 atm. Efectele acţiunii 

câmpului ultrasonor au fost studiate folosind o foiţă de 

aluminiu, cu suprafaţa perfect netedă, care a fost tăiată sub 

forma unui pătrat  cu aria de 24 mm10  şi care a fost montată 

pe un suport circular. Pentru a aprecia efectele presiunii 

acustice şi a curgerilor acustice, foiţa a fost iradiată 

folosind acelaşi dispozitiv şi aceeaşi parametrii de lucru 

într-un lichid cu presiunea de vapori scăzută şi în care nu 

se produce cavitaţia (ex., ulei siliconic). Distanţa între 

capul de ultrasonare şi foiţa de aluminiu a avut valorile 

de 3, 5, 7 sau 10 mm. Foiţa a fost ulterior examinată 
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microscopic şi nu s-au pus în evidenţă amprente pe supra-

faţa ei. Această foiţă a fost utilizată apoi în studiul cavitaţiei 

acustice în diferite alte lichide. Această metodă de „pre-

presare”  a foiţei de aluminiu permite să se neglijeze 

efectele presiunii acustice şi a curgerilor acustice pe durata 

experimentelor în lichide cavitaţionale (ex., soluţii apoase). 
 

 
 

Fig. 3. Schema instalaţiei experimentale. 
 

Chivate şi Pandit au imersat suportul cu foiţa de 

aluminiu în diferite lichide, au lucrat la diferite locaţii (3, 

5, 7 şi 10 mm) şi durata iradierii cu ultrasunete a avut 

valori diferite. Aceste experimente au pus în evidenţă, 

chiar la o examinare vizuală, formarea unor amprente de 

formă circulară pe folia de aluminiu. Adâncimea medie şi 

diametrul acestor adâncituri au fost măsurate folosind un 

microscop optic. Pentru a putea stabili o relaţie de legătură 

între adâncimea amprentei şi forţa necesară pentru a 

produce s-a utilizat un procedeu de calibrare. S-a folosit o 

tijă la vârful căreia s-a ataşat o sferă cu diametrul de 

0,5 mm. Acest vârf este fixat deasupra foiţei de aluminiu 

astfel încât să atingă foiţa dar să nu o deformeze. Cu 

ajutorul unor greutăţi a căror valoare a variat între 1 şi 

70 grame, s-au produs amprente pe folia de aluminiu. Cu 

ajutorul microscopului s-a măsurat adâncimea amprentei. 

Datele obţinute (vezi figura  4) au permis trasarea unei 

curbe de etalonare forţa totală (masa × acceleraţia gravita-

ţională) în funcţie de adâncimea amprentei. 

Cunoscând forţa exercitată asupra sferei cât şi aria 

suprafeţei sferei, se poate estima presiunea exercitată de 

aceasta asupra foiţei de aluminiu. Folosind curba de eta-

lonare şi măsurând valoarea amprentei pe folie, se poate 

determina valoarea presiunii acustice produsă de oscilaţiile 

bulei de cavitaţie sau de colapsul acesteia. 

Studiile experimentale au fost realizate folosind dife-

rite soluţii caracterizate de valori diferite pentru presiunea 

de vapori la temperatura camerei, preparate din diferite 

proporţii de etanol în apă. În cazul unei soluţii de 10% 

etanol în apă s-a măsurat valoarea adâncimii amprentei  

h = 0,028 mm. Folosind datele de calibrare, forţa respon-

sabilă pentru producerea acestei amprente este F = 0,185 N. 

Diametrul mediu al amprentei este 0,5 mm. Presiunea 

exercitată este, în acest caz este: 

 
5 2

2
9,427 10 N/m 9,12 atm

/ 4
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P

d
 (4.6) 
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N
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Fig. 4. Adâncimea amprentei şi forţa totală exercitată [82]. 

 

Distanţa dintre folie şi sursa de radiaţie a fost de 3 mm. 

Această distanţă a fost variată între 3 şi 10 mm. Timpul de 

ultrasonare a lichidului a fost menţinut constant la valoa-

rea de 15 s. Rezultatele obţinute de Chivate şi Pandit sunt 

prezentate în Figura 5.  

Pentru a estima valorile presiunii generate în urma 

colapsului complet al unei bule de cavitaţie, pe durata unui 

ciclu de compresie şi în prezenţa gazelor dizolvate s-au 

folosit următoarele condiţii experimentale: 

- folia de aluminiu a fost poziţionată la 3 mm depărtare 

de capul de ultrasonare; 

- concentraţia gazelor dizolvate în apă a avut valoarea 

de 60 mg/dm
3
 (sau 0,006%); 

- diametrul mediu al amprentei creată pe folia de alu-

miniu s-a considerat ca fiind identic cu diametrul bulei de 

cavitaţie aflată în faza maximă de dilatare. 

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
0

10

20

30

40

50

60
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 d=7 mm

P
 1

0
4
 (

N
m

-2
)
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Fig. 5. Valoarea presiunii acustice produsă la diferite distanţe  

de capul de ultrasonare [82].  
 

Volumul bulei de cavitaţie (considerată în faza maximă 

de dilatare şi de formă absolut sferică) de rază RE se 
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calculează cu relaţia cunoscută 34

3
E EV R . După colapsul 

bulei, volumul final al microbulei create va fi 0,006% din 

volumul iniţial datorită prezenţei gazelor dizolvate care nu 

sunt compresibile. În aceste condiţii, volumul bulei de 

cavitaţie comprimată este 56 10C EV V  iar raza în stare 

comprimată a fost notată RC . Amplitudinea oscilaţiei bulei 

de cavitaţie va fi 0 E CA R R . 

Exemplu numeric: În cazul unei bule de cavitaţie aflată 

în faza maximă de dilatare aflată în faza maximă de 

dilatare, raza bulei este 0,3mmER  şi volumul acesteia 

este 30,113mmEV .  

După producerea colapsului, volumul microbulei va fi 
5 3 6 36 10 0,113mm 6,78 10 mmCV , iar raza micro-

bulei va fi 21,17 10 mmCR . Amplitudinea oscilaţiilor 

bulei este 0 0,288mmE CA R R . 

 Frecvenţa medie de oscilaţie caracteristică oscilaţi-

ilor bulei de cavitaţie va fi: 

   

1/ 2

0 3

1 3

2
L

P
f

R
  (4.7) 

unde  este coeficientul transformării politrope (în cazul 

aerului valoarea lui este 1,4); P – presiunea lichidului la 

distanţă foarte mare de bula de cavitaţie; L  – densitatea 

fluidului iar R este raza medie a bulei de cavitaţie. Pentru 

exemplu numeric f0 = 11 kHz.  

 Intensitatea câmpului acustic generat în proba lichidă 

se evaluează cu ajutorul relaţiei: 

   
2 2

80

2

W
3,01 10

2 m

L C A
I   (4.8) 

în care; este pulsaţia undei ultrasonore ( 02 f ), 

iar C este viteza sunetului în mediul lichid respectiv 

( 1500m/s ). 

 Amplitudinea presiunii generate în cazul colapsului 

complet al bulei de cavitaţie este: 

   atm296N/m1032 272 CIP Li   (4.9) 

Metoda prezentată permite estimarea, cu oarecare apro-

ximaţie, a mărimii presiunii şi amplitudinii de oscilaţie a 

unei bule de cavitaţie poziţionată în anumite locaţii faţă de 

sursa de câmp ultrasonor. Din tabelele 4 şi 5 se observă că 

pe măsură ce creşte distanţa dintre foiţa de aluminiu şi 

capul de ultrasonare, se micşorează vizibil adâncimea 

amprentei. Aceasta indică faptul că valorile maxime ale 

presiunii câmpului de cavitaţie se obţin doar în apropierea 

sursei de radiaţie acustică. 

S-a mai observat că în momentul în care folia a fost 

plasată în imediata apropiere a suprafeţei traductorului ea 

a fost dezintegrată. Mai mult, Chivate şi Pandit au ob-

servat erodarea suprafeţei traductorului după o utilizare 

prelungită. Acest lucru indică faptul că mărimea presiunii 

acustice de câteva sute de atmosfere se obţine doar în 

apropierea suprafeţei traductorului. În mod empiric, s-a 

găsit o relaţie care corelează mărimea presiunii acustice cu 

distanţa faţă de suprafaţa radiantă: 

  
5,141082,9 sPatm   (4.10) 

unde s(m) este distanţa dintre folie şi suprafaţa radiantă. 

Timpul de viaţă calculat în cazul bulelor de cavitaţie este 

cuprins între (0,1-0,5) ms. 

 Deplasarea netă a bulelor de cavitaţie datorită 

curgerilor acustice produse în volumul lichidului, pentru 

aceeaşi durată de timp (egală cu timpul de viaţă mediu), se 

calculează astfel: 

maxL = (frecvenţa undei acustice)x(amplitudinea de 

oscilaţie a suprafeţei traductorului)x(timpul mediu de 

viaţă) 4 6 4 222,7 10 4 10 5 10 4,54 10 mm . 
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