
Journal of KONBiN 1(17) 2011 

ISSN 1895-8281 

 

 
257 

 

 

THE EFFECT OF A DUSTY ENVIRONMENT UPON 

PERFORMANCE AND OPERATING PARAMETERS OF 

AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINES 
 

WPŁYW ZAPYLONEGO OTOCZENIA NA 

CHARAKTERYSTYKI I PARAMETRY PRACY 

LOTNICZYCH SILNIKÓW TURBINOWYCH 
 

Andrzej Szczepankowski, Janusz Szymczak 
 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 

e-mail: assz@op.pl 
 

Abstract: An attempt has been made in the paper to analyse the effect of the 

environment on the low-level operations of aircraft, in particular, in the dusty 

atmosphere. Special attention has been paid to characteristics of the atmospheric 

dust, and to mineralogical composition and size analysis thereof.  

The effect of the dust upon both the erosive wear of components inside the aircraft 

gas turbine engine and changes in the essential performance characteristics of the 

engine has been shown. Some images included in the paper perfectly exemplify the 

nature and extent of the erosion-attributable wear-and-tear of engine components.  

In the Recapitulation section of the paper some ways have been indicated of how to 

improve rules that govern the aircraft operational use and safety thereof.  

 

Keywords: erosive wear, aircraft gas turbine engine 

 

Streszczenie: W artykule podjęto próbę analizy wpływu środowiska na eksploatację 

statków powietrznych na małej wysokości, a zwłaszcza w zapylonej atmosferze. 

Zwrócono w nim uwagę na charakterystykę pyłów atmosferycznych, jak i ich skład 

mineralogiczny czy ziarnowy. 

Przedstawiono ich wpływ na zużycie erozyjne elementów przestrzeni wewnętrznej 

lotniczych silników turbinowych, jak i na zmianę ich podstawowych charakterystyk 

pracy. Zobrazowano przykładami charakter i rozmiary ich zużycia erozyjnego.  

W posumowaniu wskazano niektóre kierunki działań zmierzających do poprawy 

zasad eksploatacji i zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania statków 

powietrznych.  

 

Słowa kluczowe: zużycie erozyjne, lotnicze silniki turbinowe 
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1. Wstęp 

Śmigłowcowe statki powietrzne, a zwłaszcza te o wykorzystaniu bojowym 

wykonują najczęściej loty na niezbyt dużych wysokościach, a specyfika 

wykonywanych przez nie zadań wymaga ich zrealizowania z pośpieszenie 

wykonanych, a przez to i nie zawsze odpowiednio do tego przygotowanych 

lądowisk. Może to jednak też dotyczyć tych o przeznaczeniu cywilnym, 

wykonujących usługi agrolotnicze lub wykorzystywanych przez straż pożarną, 

graniczną czy lotnictwo sanitarne, gdyż niekiedy i one są zmuszone wykonywać 

loty na wysokościach od kilku do kilkunastu metrów i wykorzystywać przygodne 

lądowiska. 

Podczas wykonywania startu i lądowania śmigłowców, i to zarówno tych  

o przeznaczeniu cywilnym, jak i wojskowym dochodzi wskutek ruchu 

obracających się łopat wirników nośnych do podrywania z podłoża dużych ilości 

pyłów i unoszenia ich ponad powierzchnię gruntu. Te zaś, zasysane do wnętrza 

jednostek napędowych, przepływając przez ich kanał gazowy, doprowadzają do 

przyśpieszonego zużycia erozyjnego ich elementów wewnętrznych, a zwłaszcza 

wirników sprężarek. Obniżając znacznie ich sprawność techniczną, doprowadzają 

do ich przedwczesnej wybudowy z płatowca. 

2. Charakterystyka pyłów atmosferycznych 

Zapylenie (zanieczyszczenie) atmosferyczne powietrza ma różne źródła. Tym nie 

mniej można by wydzielić dwa zasadnicze, z których jedno to te naturalne, 

powstające wskutek podrywania się pyłów i unoszenia ich z powierzchni gruntu  

w wyniku ruchu mas powietrza lub tak, jak to miało ostatnio miejsce, wskutek 

erupcji wulkanów oraz te sztuczne, spowodowane działaniem w danym terenie 

takich ośrodków przemysłowych, jak huty, koksownie, elektrownie węglowe, 

cementownie, odkrywkowe kopalnie surowców mineralnych czy zakłady 

chemiczne, jak i duże aglomeracje miejskie, gdyż to one właśnie emitują do 

atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń. Szkodliwość ich oddziaływania na ludzi, 

jak i na urządzenia techniczne jest powszechnie znana i zależy w dużym stopniu od 

różnych charakterystyk i takich własności pyłów, jak ich skład mineralogiczny czy 

granulometryczny.  

Podstawowym składnikiem powierzchniowej warstwy gleby i to niezależnie od jej 

typu jest kwarc, związek charakteryzujący się dużą twardością, a przez to  

i zdolnością do erozyjnego zużywania elementów części przepływowej silników 

lotniczych. To zaś może uprawniać do stwierdzenia, że pył, jaki zasysają te 

jednostki napędowe śmigłowców, które wykonują loty na małych wysokościach 

może nawet zawierać od 45 do 95% kwarcu w swojej masie całkowitej. Dlatego 

proces zużycia erozyjnego części i całych podzespołów silników może mieć 

zasadniczy wpływ na ich trwałość, jak i poziom niezawodności. Tym bardziej, że 

ziarna węglików krzemu charakteryzują się twardością równą 7  

w dziesięciostopniowej skali  
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Mohsa, a korundy nawet i 9, co oznacza, że przewyższają one analogiczne 

wskaźniki tych materiałów konstrukcyjnych, z jakich produkuje się części 

lotniczych silników śmigłowcowych, czy śmigłowych [1].  

Będący natomiast wskaźnikiem niejednorodności ziaren pyłu skład 

granulometryczny (ziarnowy) jest w głównej mierze uzależniony od rodzaju  

i struktury podłoża [2].  

Wokół pracującego śmigłowca, unoszą się pyły zawierające ziarna o bardzo 

zróżnicowanej średnicy, bo wahającej się od 1 ÷ 5 µm do aż 300 ÷ 500 µm,  

a w rejonie jego chwytów powietrza do silników mogą znajdować się te  

o wymiarach dochodzących nawet i do 60 µm. Natomiast podczas jego lotu lub 

zawisu nad piaszczystym podłożem mogą znaleźć się w zassanej strudze cząstki  

o wymiarach od 70 do 160 µm (w przypadku gleb lessowych mniejsze bądź równe 

60 µm). Nie zdarza się natomiast, aby cząstki zassane przez pracujące silniki 

śmigłowcowe przekraczały wymiar 500 µm.  

Ale wtedy to cechą zanieczyszczonej (zapylonej) atmosfery staje się stężenie 

zapylenia (zawartość określonej masy pyłu w jednostce objętości powietrza), 

którego miarą będzie wyrażona w gramach masa pyłu zawartego w 1 m
3
 powietrza 

atmosferycznego. Jest to, więc wielkość zmienna i zależna w głównej mierze od: 

warunków klimatycznych (pory roku, regionu geograficznego, intensywności 

opadów, kierunku i prędkości wiatru, czy istniejącego na danym terenie rodzaju 

poszycia, itp.), struktury gleby, układu, rodzaju i stanu nawierzchni dróg w strefie 

lądowiska, intensywności ruchu przemieszczających się pojazdów kołowych, itp. 

oraz rodzaju zakładów przemysłowych, ich liczby czy położenia względem 

lądowiska. 

Zależy ono też od pory dnia, z uwagi na intensywność ruchu pojazdów kołowych 

na drogach, jak i startów i lądowań samych statków powietrznych. Maleje ono i to 

intensywnie wraz ze wzrostem wysokości. Tak, że to z tego właśnie wynikła 

celowość umieszczania jak najwyżej w płatowcu wlotów powietrza do jego 

jednostki napędowej. A pamiętać też należy, że już stężenie zapylenia w granicach 

0,6 ÷ 0,7 g/m
3
 znacznie ogranicza widoczność, a przy tym rzędu 1,5 g/m

3
 jest ona 

praktycznie równa zeru [1]. 

Wynika, więc z tego, że ustalenie granic ziarnistości stężenia zapylenia powietrza 

zasysanego przez silniki śmigłowca ma podstawowe znaczenie przy wyborze 

metod jego odpylania, jak i samych parametrów urządzeń odpylających. Tym 

bardziej, że intensywność (stężenie) zapylenia również ulega znacznemu 

wzrostowi podczas startu, jak i lądowania samolotów transportowych z napędem 

śmigłowym. Dlaczego? Ponieważ oddziaływanie strumienia powietrza 

zaśmigłowego również powoduje podrywanie dużych ilości pyłu, piasku, jak  

i innych, o zwiększonych wymiarach i wadze, ciał obcych, które w wyniku 

zawirowań powietrza mogą przedostawać się do wnętrza układu wlotowego,  

a następnie traktu przepływowego ich jednostek napędowych. 

Jest, więc ono zbliżonym w skutkach zjawiskiem do tego, jakie ma miejsce 

podczas startów i lądowań śmigłowców, gdyż w wyniku oddziaływania na 
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powierzchnię gruntu silnie zaburzonego strumienia powietrza dochodzi do 

unoszenia się pod wirnikiem głównym, jak i wokół płatowca dużych ilości 

zanieczyszczeń o różnym składzie granulometrycznym, jak i mineralogicznym. 

Dlatego i w tych warunkach dochodzi do zasysania ciał obcych do wnętrza układu 

wlotowego, a następnie kanału przepływowego silników - patrz - rysunek 1. 

 

  

Rys. 1  Lądowanie śmigłowca typu Mi-17 w warunkach pustynnych [6] 

 

3. Zużycie erozyjne elementów wewnętrznych w śmigłowcowych  

i śmigłowych silnikach turbinowych 

W warunkach zapylenia środowiska pracy śmigłowcowych i śmigłowych silników 

turbinowych dochodzi do intensywnego zużywania się podzespołów w ich części 

przepływowej. Z tym, że do najintensywniejszej degradacji dochodzi w obrębie 

sprężarek i układów łożyskowania. Ale pył, osiadając też na powierzchniach 

wewnętrznych rur żarowych (ogniowych) komór spalania, tworząc zlepione złogi, 

zmieniając charakter przepływu strumienia przyściennego i zalegając, zmniejsza 

efektywność oddziaływania powietrza chłodzącego warstwę izolacyjną.  

A zalepiając przestrzenie robocze zawirowywaczy powietrza i zakłócając przez to 

układ stabilizacji płomienia doprowadza do występowania obszarów o lokalnym, 

nadmiernym wzbogaceniu mieszanki i sprzyja wydzielaniu się produktów 

niepełnego spalania. Temu zaś towarzyszy wydłużanie się strefy spalania, co  

z kolei jest przyczyną osadzania się nagaru w tylnej części komory spalania, jak  

i przesłaniania otworów przeznaczonych do wprowadzania powietrza wtórnego. 

Obserwowane wówczas wydłużanie się płomienia czy wręcz dopalanie się paliwa 

w przestrzeni turbiny powoduje niestacjonarny rozkład pola temperatury, 

przegrzewanie się jej elementów, jak i wypalanie się uszczelnienia. Decyduje to 

również o amplitudzie i częstotliwości pulsacji ciśnienia w samej komorze 

spalania, a te, przenoszone wzdłuż osi obrotu zespołu wirnika wpływają na 

trwałość wieńców łopatek ostatnich stopni sprężarki, jak i łopatek turbiny czy stan 

łożyska oporowo - nośnego zespołu wirnikowego. Ulegają też wtedy zniszczeniu 

powierzchnie elementów uszczelniających poszczególne stopnie wirnika, tak, że po 
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pewnym czasie pył przedostaje się również poprzez istniejące w nim układy 

uszczelnień w przestrzeń chłodzenia i smarowania obracającego się zespołu. To 

zaś z kolei tylko przyśpiesza zużywanie się i uszkadzanie układu łożyskowania.  

Z tym, że samo zanieczyszczenie nim czynnika smarującego (oleju) uzależnione 

jest od miejsca, z którego pobierane jest powietrze niezbędne do uszczelnienia 

danej podpory. 

  

  
 
Rys. 2a  Widok w kierunku jednego z 

zespołów wtryskiwacza paliwa silnika 

typu TW3-117 pracującego w 

warunkach „normalnych” [6] 

 
Rys. 2b  Widok w kierunku jednego z zespołów 

wtryskiwacza paliwa silnika typu TW3-117 

pracującego w warunkach dużego zapylenia [6] 

 

Nie należy też zapominać o zatykaniu się układu chłodzenia, jak i o tej części 

przepływającego przez silnik czynnika roboczego, która uczestniczy  

w automatycznej regulacji jego pracą, gdyż tarciowe zużywanie się ich elementów 

wykonawczych czy przesłanianie otworów sterujących doprowadza do 

przekraczania wartości nastaw, czy ich niestabilności, a przez to i do pogarszania 

się parametrów pracy samej jednostki napędowej. 

 

  
 

Rys. 3a. Widok w kierunku palisady 

kierownic turbiny sprężarki silnika typu 

TW3-117 pracującego w warunkach 

„normalnych” [6] 

 

Rys. 3b. Widok w kierunku palisady kierownic 

turbiny sprężarki silnika typu TW3-117 

pracującego w warunkach dużego zapylenia [6] 
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Rys. 4a. Widok w kierunku piór łopatek 

wirnika I stopnia turbiny sprężarki 

silnika typu TW3-117 pracującego w 

warunkach „normalnych” [6] 

 

Rys. 4b. Widok w kierunku piór łopatek 

wirnika I stopnia turbiny sprężarki 

pracującego w warunkach dużego zapylenia 

silnika typu TW3-117 [6] 

 

Skutki tego rodzaju eksploatacji zostały zobrazowane na rysunku 5 ÷ 6. 

 
Rys. 5. Zdemontowany korpus palisady kierownic I stopnia turbiny sprężarki (wytwornicy 

gazów) turbinowego silnika śmigłowcowego typu TW3-117. Widok w kierunku krawędzi: a 

- natarcia, b - spływu [7]. Uszkodzenia powstały w wyniku eksploatacji silników w 

warunkach pustynnych 
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Rys. 6 Zdemontowany wirnik I stopnia turbiny sprężarki (wytwornicy gazów) turbinowego 

silnika śmigłowcowego typu TW3-117. Widok w kierunku krawędzi: a - natarcia,  

b - spływu [7] 
 

Najsilniej jednak zużywają się pióra łopatek wirników sprężarek osiowych, co  

z kolei ma bezpośredni wpływ na charakterystykę pracy silnika, a przez to i na jego 

resurs. Stanowiąc przez to jeden z podstawowych problemów w procesie 

konstruowania, produkcji i eksploatacji śmigłowcowych, bądź śmigłowych 

lotniczych silników turbinowych. 

 

  
 

Rys. 7a Widok w kierunku powierzchni 

grzbietu i krawędzi spływu piór łopatek 

wirnika VII stopnia sprężarki silnika typu 

TW3-117 [6] 

 

Rys. 7b Widok w kierunku powierzchni 

grzbietu i krawędzi spływu pióra łopatek 

wirnika VII stopnia sprężarki silnika typu 

TW3-117 [6] 

 

b a 
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Z przedstawionych na rysunkach 7a ÷ d zobrazowań wynika, że wskutek 

oddziaływania erozji pyłowej na elementy wewnętrzne jednostki napędowej, 

doprowadzającej do zmian geometrii piór łopatek poszczególnych stopni wieńców 

wirnika sprężarki, musi również dochodzić do pogorszenia się jej charakterystyk, 

zmniejszania się zapasu do granicy jej statecznej pracy, sprężu i mocy, przy 

jednoczesnym zwiększeniu się jednostkowego zużycia paliwa przez silnik  

i wzroście temperatury przed jego turbiną. 

 

  
 

Rys. 7c Widok w kierunku powierzchni 

grzbietu i krawędzi natarcia piór łopatek 

wirnika VIII stopnia sprężarki silnika typu 

TW3-117 [6] 

 

Rys. 7d Widok w kierunku powierzchni 

grzbietu i krawędzi natarcia pióra łopatek 

wirnika VIII stopnia sprężarki silnika typu 

TW3-117 [6] 

 

To zaś nie zawsze jest odczuwalne przez załogę statku powietrznego, gdyż jedynie 

wzmożona obserwacja temperatury przed turbiną w zakresie maksymalnej 

prędkości obrotowej silnika może stanowić symptom wspomnianego zagrożenia. 

Dlatego wraz ze wzrostem erozyjnej degradacji zespołu jego wirnika dochodzi do 

przemieszczenia się granicy statecznej pracy jego sprężarki, jak i linii zakresów 

jego pracy, doprowadzając do istotnego zmniejszenia się zapasu do granicy jego 

statecznej pracy [1]. 

Do tego rodzaju uszkodzeń dochodzi wskutek zużycia i to zarówno tarciowego, jak 

i udarowego. Pierwsze z nich ma miejsce wówczas, gdy przemieszczające się wraz 

powietrzem cząstki pyłu, dociskane (wskutek oddziałujących na nie sił 

aerodynamicznych i odśrodkowych) do powierzchni koryt obracających się wraz 

wieńcem piór łopatek, wcinając się ostrymi krawędziami w ich materiał  

i przesuwając się po ich powierzchni, skrawają go w kierunku krawędzi spływu - 

patrz rysunek 8a. 

Natomiast do drugiego dochodzi wtedy, gdy pod wpływem sił inercji cząstki pyłów 

uderzają w ich powierzchnie robocze, co jest charakterystycznym dla zużycia 

początkowych stopni wirników sprężarek - patrz - rysunek 8b i 9. 
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Rys. 8. Skutek oddziaływania erozji: a) tarciowej i b) udarowej na powierzchnię  

łopatki wentylatora [4] 
 

I jest ono na tyle niebezpieczne dla dalszej eksploatacji silnika, że zachodzi  

w sposób nierównomierny wzdłuż wysokości, jak i cięciwy pióra. Tym nie mniej 

najbardziej narażone na nie są jego krawędzie natarcia, gdyż dochodzi do ich 

wgnieceń, wywinięć, wyboczeń i rozerwań, a dopiero w dalszej kolejności 

krawędzie spływu - patrz - rysunek 9. 
 

      
 

Rys. 9  Widok w kierunku krawędzi natarcia piór łopatek I stopnia (a), b), c)) osiowej 

części wirnika sprężarki turbinowego silnika śmigłowego typu M601T [6] 
 

Tym nie mniej na stopień erozyjnego zużycia piór łopatek sprężarki również 

wpływa: prędkość przemieszczania się cząstek, ich wielkość, jak i rodzaj, 

prędkość, ciśnienie, temperaturę i kąt napływu strumienia powietrza u wlotu do 

silnika, jak i prędkość obrotowa jego zespołu wirnikowego, krzywizna profilów 

piór łopatek w poszczególnych wieńcach zespołu wirnikowego czy rodzaj 

materiału zabezpieczającego ich powierzchnie i rodzimego, z jakiego zostały one 

wykonane.  

a b 

a c b 
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4. Zużycie erozyjne piór łopatek sprężarki silnika turbinowego typu 

TW3-117 

Podczas badań zużycia erozyjnego piór łopatek sprężarki osiowej turbinowego 

silnika śmigłowcowego typu TW3-117 ustalono, że najbardziej podatnymi na nie 

są te, zabudowane w wieńcach I oraz IV ÷ VI stopnia wirnika i to  

z uwzględnieniem wszystkich, mierzonych charakterystyk i parametrów ich profili. 

A największe ich zużycie stwierdzono na krawędziach natarcia i spływu - patrz - 

rysunek 10 ÷ 11 [4]. 
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Rys. 10 Zmiana maksymalnej grubości 

ΔCM i cięciwy profilu Δb wzdłuż traktu 

gazowego sprężarki silnika typu TW3-117 

[3] (Nst - numer stopnia sprężarki) 

 

Rys. 11 Zmiana grubości krawędzi natarcia 

ΔC1 i krawędzi spływu ΔC2 profilu wzdłuż 

traktu gazowego sprężarki silnika typu TW3-

117 [3] (Nst - numer stopnia sprężarki) 

5. Wpływ zużycia erozyjnego piór łopatek sprężarki na charakterystyki 

i parametry pracy lotniczego silnika turbinowego 

Eksploatacja silników turbinowych w warunkach dużego zapylenia zasysanego 

przez nie powietrza wpływa ujemnie na wiele parametrów ich pracy  

i charakterystyk, pogarszając przez to ich osiągi, a w niektórych przypadkach 

zagraża samemu bezpieczeństwu latania. 

Stosunkowo duże zapylenie występuje, jak już stwierdzono na lądowiskach 

gruntowych. Silniki tych samolotów i śmigłowców, które w tych warunkach 

wykonują zadania są wyposażane u ich wlotu w urządzenia odpylające zasysane 

przez nie powietrze.  

Zapylenie powietrza na lądowiskach ziemnych powoduje intensywniejsze zużycie 

tych silników, które są stosunkowo nisko podwieszone do płatowca, na przykład 

pod jego skrzydłami niż tych, które usytuowano wysoko, na przykład w tylnej 

części jego kadłuba, gdyż tam jest ono mniejsze o 10 ÷ 15%. 
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Erozyjne zużycie piór łopatek poszczególnych stopni wirnika sprężarki, ubytki 

materiału, zwiększanie się chropowatości ich powierzchni wpływa na zmniejszanie 

się sprężu, czy mocy, jak i zwiększanie się jednostkowego zużycia paliwa, a tym 

samym i wzrost temperatury spalin przed turbiną. Z przeprowadzonych badań 

porównawczych wynika, że spręż pracujących w tych samych warunkach 

koncentracji zanieczyszczeń sprężarki osiowej i odśrodkowej znacznie szybciej 

spada w tej pierwszej, obniżając jednocześnie jej sprawność [5]. 

 

  
 

Rys. 12 Zmiana mocy N, wzrostu 

zużycia paliwa Ce i sprawności ηk 

silnika z sprężarką typu: osiowego - 

1, promieniowego -- 2  [5] 

 

Rys. 13 Zmiana  sprężu  πK  i  sprawności  ηK  

silnika z sprężarką typu: osiowego - 1, 

promieniowego -- 2 [5] 

6. Posumowanie 

Problemy związane z zużyciem erozyjnym części, a zwłaszcza łopatek zespołów 

wirnikowych lotniczych silników turbinowych nie są jeszcze w pełni rozwiązane.  

I jeżeli, poprzez specjalne zabiegi, a w tym również i mycie z dodatkiem specjalnie 

dobranych detergentów można jakoś sobie poradzić z osadzającymi się na ich 

powierzchniach solą morską czy pyłem to stosowane dotychczas urządzenia 

odpylające okazują się być w przypadku tarciowego zużywania się podzespołów 

mało skuteczne.  
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Ponadto, podczas wykonywania obsług technicznych nie przeprowadza się 
przeglądów wizualnych stanu powierzchni elementów z przestrzeni wewnętrznej 
wszystkich, eksploatowanych obecnie przez lotnictwo wojskowe, typów silników. 
Zapominając, że wdrożenie metody endoskopowej do rutynowych badań 
diagnostycznych umożliwiłoby ocenę czy prognozowanie intensywności zużycia, 
jak i wczesnego wykrywania uszkodzeń tych elementów, które są najbardziej 
narażone na zużycie erozyjne.  
Istnieje też potrzeba przeprowadzenia prac zmierzających do skuteczniejszego 
zabezpieczenia ich powierzchni, a w tym i udoskonalania metod nakładania 
wielowarstwowych powłok ochronnych, jak i doboru materiałów umożliwiających 
zwiększenie odporności tych elementów lotniczych silników turbinowych, które to 
są najbardziej narażone na zużycie erozyjne, a przede wszystkim piór łopatek 
roboczych zespołów wirnikowych. Koniecznym jest też kontynuowanie prac 
badawczo - konstrukcyjnych nad zwiększeniem skuteczności różnego rodzaju 
odpylaczy powietrza zasysanego przez pracujące silniki turbinowe. 

7. Literatura 

[1] Węgrzyn E.: Niektóre zagadnienia erozyjnego zużycia elementów lotniczych silników 

turbinowych (w:) Technika Lotnicza i Astronautyczna, nr 7, Warszawa 1989; 

[2] Boliński B.: Stan oraz przygotowanie zaplecza technicznego (w:) Eksploatacja 

silników turbinowych, Warszawa 1981; 

[3] Pikuła E. R.: Erozyjnyj iznos protocznoj czasti kompresorow awiacjonnych 

gazoturbinnych dwigatelej (w:) Problemy Bezopasnosti Poletow nr 6, Moskwa 1990; 

[4] Krupicz B.: Diagnozowanie zużycia erozyjnego łopatek wentylatora (w:) 

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, nr 1(73), Szczecin 2004; 

[5] Szymczak J: Eksploatacja śmigłowców na małej wysokości w warunkach 

zapylonego powietrza i jej wpływ na charakterystyki śmigłowcowych silników 

turbinowych (w:) Informator ITWL nr 61, Warszawa 1982, 

[6] Baza danych Zakładu Silników Lotniczych ITWL (niepublikowana), 

[7] Baza danych Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Łodzi  
 

dr inż. Andrzej Szczepankowski w 1985 roku ukończył na Wydziale 

Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

kierunek lotnictwo (silniki lotnicze). W 1999 roku obronił pracę 

doktorską w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. 

Obecnie pracuje w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych. 
 

 
dr inż. Janusz Szymczak w 1974 roku ukończył na Wydziale 

Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej kierunek samoloty  

i silniki lotnicze. Pełnił służbę wojskową w Lotnictwie Marynarki 

Wojennej. W 1981 roku obronił pracę doktorską w Akademii 

Inżynieryjno - Lotniczej w Moskwie. Obecnie pracuje w Instytucie 

Technicznym Wojsk Lotniczych. 
 


