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Abstract: The paper presents conditions which have to be taken under 

consideration during the process of increasing jet engine’s overhaul life. The 

problem of elaborating equivalent examination plans was risen. Overhaul life 

extension methods prepared for turbo-shaft engines were presented in the paper as 

well as the results gathered during their implementation. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono uwarunkowania, jakie należy uwzględnić 

podczas zwiększania resursu lotniczych silników turbinowych. Poruszono 

problematykę zasad opracowywania programu badań ekwiwalentnych. 

Przedstawiono również metody zastosowane przy przedłużaniu resursu silnika 

turbośmigłowego oraz omówiono uzyskane w trakcie ich realizacji wyniki. 
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1. Wstęp 

Silniki w procesie eksploatacji poddawane są działaniu czynników zewnętrznych 

jak i wewnętrznych, których działanie powoduje zmiany wszystkich charakterystyk 

funkcjonalnych. Kumulujące się w silniku procesy nieodwracalne takie jak zużycie 

deformacyjne, zużycie zmęczeniowe oraz zużycie par kinematycznych stopniowo 

pogarszają charakterystyki eksploatacyjne. Pomimo postępującego zużycia silniki 

stanowiące napęd statków powietrznych bardzo często posiadają niewykorzystany 

zasób trwałości przy jednoczesnym wyczerpaniu resursu. W związku z powyższym 

zasadnym jest wykonywanie prac, pozwalających na wykorzystanie tych zasobów 

przy zachowaniu wymaganego poziomu niezawodności. W tym celu w procesie 

przedłużania resursu powinna być stosowana odpowiednia metodologia 

postępowania z zastosowaniem odpowiednich metod diagnostycznych. 

Metody diagnostyczne stosowane do oceny stanu technicznego silnika są 

zazwyczaj metodami eksperckimi, mającymi swoje podłoże w długoterminowych 

pracach związanych z techniką lotniczą, jakie prowadzi Instytut Techniczny Wojsk 

Lotniczych. Jednym z przykładów były prace nad zwiększeniem resursu silnika 

turbośmigłowego. Dla części silników tego typu skończył się międzyremontowy 

resurs kalendarzowy oraz liczony według cykli, przy dużej pozostałości resursu 

godzinowego. W związku z powyższym podjęto prace zmierzające do zwiększenia 

czasu użytkowania lotniczego silnika turbośmigłowego. 

2. Zasady zwiększania resursu lotniczych silników turbinowych  

w procesie eksploatacji 

Zwiększanie resursu silników turbinowych, które wypracowały resurs określony 

przez producenta przeprowadza się zazwyczaj w oparciu analizy 

i badania, takie jak: 

 analizę i ocenę niezawodności silnika w warunkach eksploatacji 

z uwzględnieniem defektów, które wystąpiły w dotychczasowej eksploatacji, 

a zwłaszcza podczas ich użytkowania w locie; 

 wyniki długotrwałych badań (prób) stoiskowych (hamownianych) w czasie 

odpowiadającym proponowanemu zwiększeniu resursu w godzinach lub 

cyklach pracy; 

 przyspieszone, cykliczne badania ekwiwalentne, równoważne obciążeniom 

występującym w procesie eksploatacji; 

 badania eksploatacyjne na samolotach liderach w celu sprawdzenia silnika  

w okresie odpowiadającym nowo wyznaczonemu resursowi  

z uwzględnieniem wyprzedzenia czasu pracy o 200…300 godz. w porównaniu 

z silnikami znajdującymi się w procesie eksploatacji; 

 eksploatację nadzorowaną według programu eksploatacji nadzorowanej; 

 eksploatację według. stanu technicznego. 

Do analizy i oceny (oszacowania) niezawodności silników w eksploatacji 

wykorzystuje się kryteria statystyczne: 
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- czas pracy przypadający na jedno wyłączenie się silnika w locie 
*T  

WLN

t
T *      (1) 

- czas pracy na uszkodzenie pociągające za sobą konieczność wcześniejszego 

wycofania silnika z eksploatacji 
*

pwsT  

pws

pws
N

t
T *      (2) 

- współczynnik przedwczesnego wycofania silnika na 1000 h czasu pracy 1000k  

*1000

1000

pwsT
k       (3) 

gdzie: 

t   sumaryczny czas pracy silników znajdujących się w procesie eksploatacji; 

WLN  liczba samoczynnych wyłączeń się silników w locie; 

pwsN  liczba przedterminowo wycofanych silników z powodu uszkodzeń. 

 

Metoda wyznaczania resursu silników przez prowadzenie prób długotrwałych obok 

swoich dodatnich stron, ma szereg istotnych niedociągnięć. Podstawowe z nich 

polegają na tym, że przy dużych resursach silnika, osiągających w chwili obecnej 

kilka tysięcy godzin, przeprowadzenie badań na pełny resurs wymaga długiego 

czasu. Na przykład, gdy średni czas pracy silnika w ciągu jednego miesiąca na 

jednym stanowisku badawczym wynosi 300 … 400 godz., przy średnim czasie 

pracy na dobę równym 10 … 15 godz., badania długotrwałe silnika z resursem 

3000 godz., z uwzględnieniem konieczności wykonania prac okresowych  

i profilaktycznych na stanowisku wynoszących w ciągu roku 35 … 40 dni, 

musiałyby trwać około roku. Oprócz tego w przypadku powstania uszkodzenia, 

szczególnie w drugiej połowie badań silnika na duży resurs, czas niezbędny do 

wykonania badań wydłuża się prawie dwukrotnie. W związku z koniecznością 

przeprowadzenia dwóch lub więcej badań w celu potwierdzenia stabilności 

wyników, dopracowanie silnika i jego badania resursowe przeciągałoby się na 

wiele lat i silnik często ulegałby wcześniej starzeniu się moralnemu, zanim 

osiągnąłby założony duży resurs. Dlatego oszacowanie niezawodności silników 

oraz uzyskanie informacji o wynikach zrealizowanych przedsięwzięć 

konstrukcyjnych i technologicznych w maksymalnie krótkich terminach staje się  

w przypadku silników o dużych resursach zadaniem pierwszorzędnej wagi.  

Ważną rolę w rozwiązaniu tego problemu powinno odgrywać wdrożenie do 

praktyki wyznaczania resursów przyśpieszonych badań ekwiwalentnych. Rola 

badań ekwiwalentnych wzrasta w związku z wymaganiami przejścia na 

eksploatację silników lotniczych według stanu technicznego, to jest do czasu 

wystąpienia defektu wymagającego wybudowania silnika z samolotu. Eksploatacja 
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silników według stanu stanowi postępowy i ekonomicznie słuszny sposób ustalania 

resursu. Nieopłacalne jest wybudowanie silnika z samolotu po wypracowaniu 

resursu gwarancyjnego, jeżeli jego stan techniczny pozwala na dalszą 

eksploatację [1]. 

3. Zwiększanie resursu silników na podstawie przyśpieszonych badań 

ekwiwalentnych 

Program badań ekwiwalentnych budowany jest według zasad przyśpieszonego 

wyczerpywania resursu zasadniczych zespołów i detali silnika, na podstawie analiz 

zależności miedzy obciążeniem i trwałością dla każdego rodzaju obciążenia. 

Program badań ekwiwalentnych sporządza się dla konkretnego typu silnika  

i danego samolotu, na którym jest on zabudowany uwzględniając długotrwałość  

i zasięg lotu, specyfikę jego eksploatacji, misję lotów i warunki, 

w jakich jest eksploatowany. W celu przyśpieszenia sprawdzenia wpływu 

czynników określających wyczerpywanie resursu detali do programu badań 

ekwiwalentnych należy włączyć w szczególności: 

 czas pracy na zakresie maksymalnych i startowym; 

 przyspieszenia i deceleracje prędkości obrotowej z przetrzymaniem na 

zakresie startowym i małym gazie; 

 pracę na prędkościach rezonansowych i krytycznych; 

 ilość rozruchów i wyłączeń; 

 włączanie rewersu ciągu i przekładki rewersu na małym gazie; 

 badania specjalne. 

Przyspieszenia i deceleracje prędkości obrotowej z wytrzymaniem na zakresie 

startowym i małym gazie, dotyczą sprawdzenia zmęczenia niskocyklowego 

obciążonych detali i zespołów oraz sprawdzenia wytrzymałości przy zmianach 

temperatury pracy. Po wyjściu na zakres startowy i osiągnięciu maksymalnej 

temperatury powinno następować przemieszczenie dźwigni sterowania silnikiem 

(DSS) na zakres małego gazu, wytrzymanie na małym gazie do ustalenia się 

temperatury i przyśpieszenia do zakresu startowego. Przy tym na obwodzie tarcz 

występują maksymalne możliwe do osiągnięcia naprężenia rozciągające 

(bezwładnościowe i temperaturowe). Ilość takich prób w programie badań 

ekwiwalentnych powinna odpowiadać ilości analogicznych wyjść w programie na 

pełny resurs. 

Na zakresach rezonansowych sprawdza się głównie wytrzymałość zmęczenia 

łopatek roboczych i kierowniczych przy drganiach według różnych postaci 

wytrzymałość zmęczenia tarcz oraz wytrzymałość kontaktową zamków 

mocowania łopatek i półek bandażowych turbin. Często zakresy pracy 

rezonansowych odpowiadają krytycznym prędkościom obrotowym silnika. 

Podczas pracy na krytycznych prędkościach obrotowych sprawdza się 

wytrzymałość zmęczeniową detali, kadłubów, przewodów rurowych podpór 

łożyskowych oraz niezawodności agregatów wytrzymałość kontaktową par 
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suwakowych i innych elementów ruchomych zabudowanych z małymi luzami. 

Ilość cykli pracy na krytycznych prędkościach obrotowych N jest proporcjonalna 

do obrotów wirnika. 

tnN  60  (4) 

gdzie: 

n liczba obrotów wirnika,  

t czas pracy na obrotach krytycznych. 

Podczas gorących rozruchów jak i podczas przyspieszeń sprawdza się odporność 

termiczną łopatek turbiny, komory spalania, dyszy i innych gorących detali silnika. 

Ilość rozruchów i przyspieszeń (akceleracji i deceleracji) w programie 

ekwiwalentnym powinna odpowiadać ich ogólnej liczbie w programie 

eksploatacyjnym. 

Włączanie rewersu (odwracanie ciągu) i przekładki rewersu sprawdza 

wytrzymałość na powtarzające się obciążenia statyczne i dynamiczne. Ilość 

włączeń rewersu i przekładek powinna odpowiadać ich liczbie w programie 

eksploatacyjnym. 

Badania specjalne dotyczą badań silnika na zakresie pracy niestatecznej, 

wpadania do wlotów obcych przedmiotów np. ptaków, lodu, itp. Badania specjalne 

nie wchodzą do programu badań ekwiwalentnych i służą do sprawdzenia 

niezawodności silnika, niezależnie od resursu. Z uwzględnieniem wzajemnego 

wpływu wytrzymałości długotrwałej na powtarzające się obciążenia statyczne  

i dynamiczne, odporności termicznej, korozji i erozji, wytrzymałości kontaktowej  

i zużycia, program badań ekwiwalentnych powinien składać się z oddzielnych 

etapów, a każdy z nich powinien zawierać sprawdzenie i uwzględnienie możliwie 

wszystkich czynników, co jest trudne do osiągnięcia, dlatego też w programie 

odwzorowuje się te obciążenia, które mają największy wpływ na zużycie resursu 

silnika. 

Lotny cykl obciążeń (LCO) silnika zastępuje się skróconymi cyklami badawczymi 

i przeprowadza się je z dużym zapasem liczby cykli badawczych w stosunku do 

liczby cykli i czasu ich trwania w procesie eksploatacji. 

Badania cykliczne ekwiwalentne cyklom lotnym (eksploatacyjnym) znalazły 

szerokie zastosowanie do sprawdzenia wytrzymałości elementów części gorącej  

i wirników silnika turbinowego przy zmęczeniu niskocyklicznym, które limituje 

resurs techniczny silnika określany w godzinach lub cyklach jego pracy. 

W programie przyspieszonych badań ekwiwalentnych odwzorowuje się obciążenia 

maksymalne powtarzane cyklicznie w krótkim czasie, które zużywają resurs silnika 

równoważny jego długotrwałej eksploatacji. Mała długotrwałość cyklu 

badawczego przykładowo (10÷20 min) pozwala w ciągu stosunkowo krótkiego 

czasu odwzorować setki lub tysiące cykli. Ważną własnością badań cyklicznych 

jest uwzględnienie statycznego rozproszenia wyników badań niskocyklicznych. 

Uwzględniając możliwe rozproszenie (rozrzut) właściwości materiałów 

turbinowych ich detali, badania cykliczne przeprowadza się z dużym zapasem  
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w stosunku do liczby cykli rozruch-zatrzymanie w ciągu resursu. Liczbę cykli 

badań Nbad określa poniższa zależność   


res

bad

NC
N


    (5) 

gdzie:  

Nres  liczba cykli w ciągu sprawdzanego w oparciu o badania cykliczne resursu; 

C  zapas ze względu na liczbę cykli z uwzględnieniem rozproszenia; 

   współczynnik zgodności cyklu roboczego i badawczego. 

 

Przy badaniach cyklicznych, prowadzonych bezpośrednio na silniku 

w warunkach roboczych η = 1. Wielkość C określa się z zależności C = Nbad / Nres, 

lecz w praktyce wielkość ta jest przyjmowana z przedziału od 2 do 3 [2]. Znając 

liczbę cykli badawczych Nbad przeprowadzonych podczas badań ekwiwalentnych 

oraz przyjętą wartość wskaźnika C, określamy wartość, o którą możemy zwiększyć 

resurs. 

4. Zwiększenie resursu określanego w cyklach pracy silnika 

turbośmigłowego 

W oparciu o historię i specyfikę eksploatacji samolotów opracowano profil 

średniego lotnego cyklu obciążenia (LCO) zespołu napędowego śmigło-silnik dla 

jednego lotu samolotu od uruchomienia silnika do jego wyłączenia. Typowe dla 

danego zespołu napędowego lotne cykle obciążeń mają podobny i powtarzający się 

charakter obciążeń statycznych, dynamicznych i cieplnych dla każdego lotu, 

zależny od zmian zakresów pracy silnika i długotrwałości pracy na poszczególnych 

zakresach, wpływa to na zmęczenie wielo i niskocyklowe materiałów elementów  

i zespołów silnika wyczerpując jego resurs. 

Na rysunku 1 przedstawiono profil jednego etapu cyklicznych zmian prędkości 

oborowej zespołu napędowego śmigło-silnik podczas jednego etapu 

przyspieszonej, cyklicznej próby stoiskowej silnika na samolocie. 
 

 
Rys. 1 Profil jednego etapu cyklicznych zmian prędkości oborowej zespołu napędowego 

śmigło-silnik podczas jednego etapu przyspieszonej próby 
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Program badań ekwiwalentnych składał się z wielu etapów wyżej wymienionych 

prób stoiskowych. Ocenę i diagnostykę stanu technicznego zespołu napędowego 

prowadzono na podstawie: parametrów pracy silnika obserwowanych na 

wskaźnikach tablicy przyrządów w kabinie samolotu oraz parametrów 

rejestrowanych w sposób ciągły przez pokładowy rejestrator parametrów lotu, 

analizę parametrów w laboratorium obiektywnej kontroli lotów (OKL), analizę 

produktów zużycia w próbkach oleju pobieranych po każdym etapie próby silnika, 

przeglądów elementów zewnętrznych zespołu napędowego, przeglądów 

endoskopowych wewnętrznych elementów traktu przepływowego silnika. Po 

przeprowadzeniu wszystkich etapów prób i badań stoiskowych silnika, wykonano 

jego demontaż, weryfikację jego części oraz badania zużycia wybranych zespołów 

i elementów, jak na przykład łożysk, itp. 

Na podstawie wyżej wymienionych badań i analiz opracowano biuletyn 

eksploatacyjny zawierający metodyki i procedury postępowania z silnikami, dla 

których zwiększono resurs w cyklach ich pracy (oraz resurs kalendarzowy). 

Wytypowane silniki o zwiększonym resursie, zwane silnikami liderowymi objęto 

eksploatacją nadzorowaną według biuletynu. 

5. Charakterystyka zastosowanych środków i metod badawczych  

Funkcjonowanie zespołu napędowego statku powietrznego oraz jego instalacji 

monitorowane jest w warunkach eksploatacji zintegrowanymi układami 

pomiarowymi. Dostarczają one użytkownikowi informacji o chwilowych 

wartościach szeregu parametrów, np.: prędkości obrotowej wirników, temperaturze 

gazów wylotowych, temperaturze oleju, prędkości obrotowej śmigła, ciśnieniu 

paliwa i oleju, itp. Wartości tych parametrów, na poszczególnych zakresach pracy 

silnika powinny osiągać wartości zgodne z ograniczeniami określonymi przez 

producenta. Wszelkie przekroczenia mogą świadczyć o nieprawidłowym 

funkcjonowaniu mogącym nawet doprowadzić do awarii silnika. Do realizacji 

takiej kompleksowej oceny wymagana jest wiedza o budowie i funkcjonowaniu 

danego zespołu napędowego, znajomość obowiązującej dokumentacji 

eksploatacyjnej, obsługi specjalistycznego oprogramowania analizy parametrów 

rejestrowanych przez rejestrator pokładowy. 

Do monitorowania badanego typu silnika podczas realizacji badań stoiskowych 

wykorzystano parametry rejestrowane przez rejestrator pokładowy oraz możliwe 

do obserwowania na wskaźnikach tablicy przyrządów w kabinie samolotu [3]. 

Operator w kabinie na bieżąco kontrolował cały szereg parametrów 

i sporządzał ich zestawienie. Po zakończonej próbie parametry rejestrowane przez 

rejestrator pokładowy (Rys. 2, 3) analizowano na okoliczność możliwości 

wystąpienia ewentualnych przekroczeń i stanów awaryjnych. 

Podczas 80 godzin prób, odpowiadającym 1400 cyklom pracy silnia nie 

stwierdzono wystąpienia przekroczeń warunków technicznych określonych 

w dokumentacji eksploatacyjnej. 
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Rys. 2  Przebieg zmian parametrów pracy silnika podczas próby kontrolnej.  

 

 
Rys. 3  Przebieg zmian parametrów pracy silnika podczas próby jednego etapu 

przyspieszonych badań cyklicznych. 

 

Zintegrowane układy pomiarowe, w aspekcie przedłużania resursu, z reguły nie 

dostarczają pełnej wiedzy o stanie technicznym silnika. Mogą mieć 

niewystarczającą czułość i dokładność pomiaru. Często istotny parametr nie jest 

mierzony a uzyskanie informacji o stanie technicznym wymaga zastosowania 

specjalizowanej dodatkowej aparatury badawczej. Wymaga to, więc zastosowania 

dodatkowych metod diagnostycznych, szczególnie takich, które informują o stanie 

newralgicznych elementów konstrukcyjnych. Jedną z takich metod jest metoda 

tribologiczna. Pozwala ona na dokonanie oceny stanu technicznego obiektu 

z uwzględnieniem procesów zachodzących w węzłach tribologicznych. Produkty 

powstałe na etapie zużywania węzłów gromadzą się w oleju smarującym, przez co 

ciecz robocza z instalacji olejowej silnika jest nośnikiem informacji o stanie 

technicznym obiektu technicznego po badaniach odpowiednią metodą badawczą. 
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W celu monitorowania badanego typu silnika podczas realizacji badań stoiskowych 

pobierano cyklicznie próbki oleju ze zbiornika, reduktora oraz skrzynki napędów  

i poddawano je badaniu metodą optycznej spektrometrii emisyjnej oraz metodą 

ferrograficzną. Otrzymane rezultaty porównywano do wartości progowych [3].  

Optyczna spektrometria emisyjna pozwala określić koncentrację w [ppm] 

pierwiastków metalicznych w próbce oleju pobranej z danej lokalizacji. Natomiast 

metoda ferrograficzna oparta jest na wizualnej ocenie produktów zużycia 

wydzielonych w polu magnetycznym za pomocą ferroskopu i ocenie zachodzących 

procesów zużycia na podstawie wyznaczonych wskaźników. Za pomocą ferrografu 

z bezpośrednim odczytem, tzw. DR (ang. Direct Reading), można określić 

parametr DL (cząstki duże o wielkości powyżej 5 [µm]) i DS (cząstki małe 

o wielkości poniżej 5 [µm]) i na ich podstawie wyznaczyć: współczynnik 

intensywności zużywania (WIZ), procentowy udział cząstek dużych (%D) oraz 

współczynnik produktów zużywania (KPZ).  

W wyniku badań wykonanych metodą optycznej spektrometrii emisyjnej 

stwierdzono, że koncentracje pierwiastków metalicznych Cu, Sn, Zn oraz krzemu 

Si były na poziomie normalnego zużywania dla wszystkich trzech punktów 

pobierania próbek oleju. Jak również koncentracja żelaza Fe była na poziomie 

normalnego zużywania w przypadku próbek pobieranych ze zbiornika i reduktora.  

Natomiast pod koniec prowadzonych badań wystąpił wzrost koncentracji dwóch 

pierwiastków. Koncentracja żelaza Fe dla próbek oleju pobieranych ze skrzynki 

napędu wzrosła do poziomu podwyższonego (Rys. 4) a aluminium Al do poziomu 

podwyższonego w przypadku próbek pobieranych ze zbiornika i reduktora oraz  

w przypadku próbek oleju pobieranych ze skrzynki napędu do poziomu zużywania 

wzmożonego (Rys. 5). 
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Rys. 4  Przebieg zmian koncentracji żelaza 
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Rys. 5  Przebieg zmian koncentracji aluminium. 

 

W wyniku badań wykonanych metodą ferrograficzną stwierdzono, że wskaźnik 

Intensywności Zużycia (WIZ) jak i Koncentracja Produktów Zużycia (KPZ) mają 

charakter rosnący (Rys. 6) oraz charakter zmian podobny do przebiegu zmian 

wskaźników otrzymanych przy pomocy metody optycznej spektrometrii emisyjnej. 

Wartości wszystkich wskaźników uległy bowiem zmniejszeniu po wykonaniu 

wymiany oleju w instalacji olejowej silnika wykonanej przed pobraniem szóstej  

w chronologii partii próbek oleju. 
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Rys. 6  Przebieg zmian współczynnika zużywania. 
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Kolejną metodą pomiarową wykorzystywaną do oceny stanu technicznego silnika 

jest metoda wibroakustyczna. Ponieważ w sygnale drganiowym odzwierciedlają 

się najistotniejsze procesy fizyczne zachodzące w maszynie (odkształcenia, 

naprężenia, współdziałanie zespołów i podzespołów), od których zależy 

prawidłowe jej funkcjonowanie, jest ona szeroko stosowana do badania stanu 

silnika w naturalnych warunkach jego eksploatacji. Z reguły dokonuje się 

porównania zmierzonych wartości do progów określonych przez producenta. Po 

przekroczeniu wartości granicznej silnik jest wstrzymywany od dalszej eksploatacji 

i kierowany do remontu. Przy znajomości kinematyki silnika można również 

określić element (zespół), który należy poddać naprawie, przez co pomiar drgań 

stosowany jest do oceny stanu technicznego łożysk, przekładni. 

W celu monitorowania badanego typu silnika podczas realizacji badań 

stoiskowych, dokonywano okresowych pomiarów drgań korpusu silnika, przy 

wykorzystaniu własnej aparatury badawczej. Czujniki montowano na korpusie 

silnika w pięciu punktach pomiarowych. Na podstawie wykonanych analiz nie 

stwierdzono przekroczeń granicznych wartości prędkości drgań podczas żadnej 

z wykonanych prób. Średni wzrost amplitudy pierwszej harmonicznej prędkości 

drgań turbosprężarki wyniósł 10%, natomiast średni wzrost amplitudy pierwszej 

harmonicznej prędkości drgań wolnej turbiny 6,7% [3].   

 

 
Rys. 7. Zmiany maksymalnej wartości amplitudy pierwszej harmonicznej prędkości 

drgań turbosprężarki dla kolejnych prób   

 

Ponadto nie stwierdzono występowania częstotliwości podharmonicznych,  

a wartości amplitud drugiej i trzeciej harmonicznej były bardzo małe [3]. 

Nie wszystkie informacje o stanie technicznym silnika uzyskiwane są metodami 

pomiarowymi. Szeroko wykorzystywana jest zaliczana do grupy badań 
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nieniszczących metoda wizualna z wykorzystaniem wideoendoskopu. 

Przeszkolony diagnosta wyposażony w wideoendoskop może dokonać przeglądu 

traktu gazowego silnika i wykryć takie zmiany stanu technicznego, które nie są 

obserwowalne innymi metodami. 

 

 

Rys. 8  Zmiany maksymalnej wartości amplitudy pierwszej harmonicznej prędkości drgań 

wolnej turbiny dla kolejnych prób   

 

W celu określenia stanu technicznego traktu gazowego badanego typu silnika przed 

rozpoczęciem cyklu badań stoiskowych dokonano oceny piór łopatek I-go stopnia 

sprężarki osiowej (Rys. 9), elementów wewnętrznych komory spalania (Rys. 10) 

oraz łopatek aparatu kierującego turbiny sprężarki, piór łopatek wirnika turbiny 

sprężarki (wytwornicy) i turbiny napędowej [3]. 

 

 

Rys. 9  Podwójne uszkodzenie na krawędzi natarcia (KN) łopatki 

I-go stopnia sprężarki osiowej. 
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Rys. 10  Widok wybranych elementów traktu gazowego silnika - komora spalania. 

 

Ogólny stan techniczny nie budził zastrzeżeń, a wykryte zmiany dotyczyły jedynie 

wygięcia lub ubytku materiału w piórach kilkunastu łopatek I-go stopnia sprężarki 

osiowej. Uszkodzenia mechaniczne łopatek spowodowane były zassaniem 

fragmentu ciała obcego. 

6. Wnioski  

Reasumując powyższe rozważania na temat procesu zwiększania resursu silników, 

które bardzo często posiadają niewykorzystany zasób trwałości przy jednoczesnym 

wyczerpaniu, tzw. resursu kalendarzowego, można stwierdzić, że: 

 racjonalne wykorzystanie zasobu pracy silnika możliwe jest przez 

prowadzenie procesu jego eksploatacji według stanu technicznego; 

 w przypadku, gdy silnik nie jest w pełni konstrukcyjnie i technologicznie 

przystosowany do eksploatacji według stanu technicznego, wówczas 

zwiększanie jego resursu możliwe jest, poprzez tzw. eksploatację 

nadzorowaną z ciągłą rejestracją i kontrolą parametrów pracy oraz dyskretną 

oceną jego stanu technicznego; 

 monitorowanie stanu technicznego silnika podczas prób resursowych oraz 

podczas eksploatacji nadzorowanej wymaga stosowania wielu różnorodnych 

środków i metod diagnostycznych oraz kompleksowej oceny jego stanu 

technicznego; 

 parametry pracy silnika (silników) posiadające dużą wartość informacji 

diagnostycznej powinny być rejestrowane w sposób ciągły, a przekroczenia 

ich wartości poza granice określone w warunkach technicznych powinny być 

sygnalizowane, jako stany awaryjne w kabinie załogi statku powietrznego. 

Należy również mieć na uwadze, że podczas przyśpieszonych, cyklicznych prób  

i badań resursowych silników lotniczych na naziemnych stoiskach prób, nie ma 

możliwości odtworzenia wszystkich obciążeń działających na silnik, np. sił 

działających wzdłuż osi Y i Z w lotach krzywoliniowych i wynikających z nich 
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przeciążeń nY i nZ. Dlatego też w procesie zwiększania resursu należy prowadzić 

też badania w locie na silnikach liderowych. 
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