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Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki bada� emisji zwi�zków szkodliwych spalin silnika turbinowego 

samolotu Su-22, przeprowadzonych w warunkach przedstartowej próby silnika realizowanej na płycie 
lotniska. W artykule przedstawiono wyniki bada� i ich analiz�, pozwalaj�c� na dokonanie oceny 
mo�liwo�ci wykorzystania tego typu testów stacjonarnych do oceny emisji zwi�zków toksycznych 
spalin z turbinowych silników odrzutowych. 

WST�P 
Polska jako kraj nale��cy do struktury NATO zobowi�zana jest do modernizacji swojej 

armii. Modernizacja ta przebiega we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP. Szczególnie 
zauwa�alne s� działania w Wojskach Lotniczych. Podyktowane jest to szeregiem oczekiwa�
maj�cych odwzorowanie w obecnie realizowanych zada� lotnictwa wojskowego. Głównym 
zadaniem lotnictwa wojskowego jest zapewnienie gotowo�ci do realizacji zada� zwi�zanych z 
działalno�ci� w strukturze NATO. Zadanie to dotyczy w szczególno�ci lotnictwa 
transportowego. Lotnictwo taktyczne natomiast ukierunkowane jest przede wszystkim na 
obron� Polskiej przestrzeni powietrznej. Działalno�� ta ma du�e znaczenie polityczne, gdy�
Polska jest pa�stwem, którego wschodnia granica jest jednocze�nie granic� Unii Europejskiej. 
Sytuacja geopolityczna Polski wymaga utrzymania lotnictwa taktycznego, oraz konieczno�ci 
jego unowocze�nienia. Inwestycje polegaj�ce na zakupie nowych samolotów wi��� si� z 
utrzymaniem wysokiej gotowo�ci bojowej i du�ym stopniem niezawodno�ci maszyn. Dla 
zapewnienia tych dwóch parametrów konieczne jest w czasach pokoju zachowanie ci�gło�ci 
eksploatacyjnej maszyn oraz zapewnienie du�ego do�wiadczenia pilotów. W zwi�zku z tym, 
wi�ksza cz��� czasu eksploatacji samolotów przeznaczona jest na szkolenie pilotów. Warunki 
eksploatacyjne samolotów wykorzystywanych podczas szkolenia odbiegaj� warunkom 
eksploatacji podczas wykonywania przez samolot misji bojowych [2, 3, 4]. W zwi�zku z tym 
wydaje si� istotna weryfikacja rzeczywistego oddziaływania samolotów bojowych na 
�rodowisko naturalne [1]. 

Realizacja bada� emisji zwi�zków szkodliwych spalin silników lotniczych w testach 
stacjonarnych mo�e by� wykorzystana do budowy algorytmów pozwalaj�cych na ocen�
rzeczywistej emisji statków powietrznych, a tym samym mo�e przyczyni� si� do dalszego 
rozwoju ich nap�dów. 




�			��������

1. METODYKA BADA
1.1. Obiekt bada�

Badania emisji zwi�zków
wykonano z wykorzystaniem
silnik turbinowy, odrzutowy
nap�dowego samolotu Su-22
badanego samolotu jest rejes
silnika.  

Rys. 1. Samolot Su-22 

Rys. 2. Schemat silnika turbinow

Tab. 1. Charakterystyka technicz
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�rednica maksymalna 
Spr��

1.2. Aparatura pomiarow
Celem przeprowadzonych 
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(rys. 3). 
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Rys. 3. Widok analizatora spalin

Analizator umo�liwiał pomiar st��enia tlenku w�gla, dwutlenku w�gla, w�glowodorów, 
tlenków azotu oraz tlenu. Gazy spalinowe wprowadzane do analizatora za pomoc� sondy 
pomiarowej utrzymuj�cej temperatur� 191oC, nast�pnie s� filtrowane z cz�stek stałych (w 
przypadku silników ZS) i nast�puje pomiar st��enia w�glowodorów w analizatorze 
płomieniowo-jonizacyjnym. Nast�pnie spaliny s� schładzane do temperatury 4oC i nast�puje 
kolejno pomiar st��enia NOx, CO, CO2 oraz tlenu [5].  

Na potrzeby pomiarów emisji zwi�zków szkodliwych spalin dokonano monta�u 
dodatkowych wsporników przy dyszy wylotowej spalin silnika niezb�dnych do zamocowania 
sondy pomiarowej. Przewody doprowadzaj�ce spaliny do analizatora zamocowano do 
zbudowanej konstrukcji wspornika, a analizator umieszczono w bezpiecznej odległo�ci od 
dyszy wylotowej silnika (rys. 4). 

Rys. 3. Miejsce zamocowania sondy poboru spalin

1.3. Cel bada� i jego realizacja 
Celem przeprowadzonych bada� było dokonanie pomiaru emisji zwi�zków szkodliwych 

spalin z silnika turbinowego, odrzutowego, który jest 	ródłem nap�du samolotu Su-22. 
Pomiary st��e� emisji zwi�zków szkodliwych spalin dokonano w sposób ci�gły, dla 
parametrów eksploatacyjnych silnika odpowiadaj�cym warto�ciom obci��e� z przedlotowej 
próby silnika [3]. W trakcie próby dokonano pomiaru st��e� zwi�zków tlenku w�gla, 
dwutlenku w�gla, w�glowodorów, tlenków azotu. Zdecydowano si� na pomiary w 
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parametrach eksploatacyjnych przedstartowej próby silnika, poniewa� jest ona narzucona 
przez producenta samolotu i jest obowi�zkowa do weryfikacji stanu eksploatacyjnego silnika 
i samolotu przed wykonaniem lotu. Próba przedlotowa silnika jest realizowana zgodnie z 
instrukcj� zalecan� przez producenta danego zespołu nap�dowego. Przebieg próby i warto�ci 
poszczególnych parametrów eksploatacyjnych silnika były rejestrowany przez rejestrator 
b�d�cy na wyposa�eniu badanego statku powietrznego. 

2. WYNIKI POMIARÓW
Zarejestrowano dane eksploatacyjne zespołu nap�dowego w funkcji czasu, oraz dokonano 

ci�głego pomiaru st��e� wybranych zwi�zków szkodliwych spalin. Dzi�ki temu mo�na było 
zsynchronizowa� poszczególne fazy próby silnika z pomiarami emisji poszczególnych 
zwi�zków. Obraz zmian rejestrowanych parametrów przedstawiono na wykresach 
zamieszczonych na rysunku 5. Przeprowadzona analiza zmian parametrów odniesiona do 
procedury realizacji przedstartowej próby silnika pozwoliła na wyodr�bnienie 
poszczególnych stanów obci��enia silnika. 

Rys. 1. Wyniki pomiarów st��enia zwi�zków szkodliwych spalin w funkcji czasu podczas przebiegu 
próby przedstartowej silnika R-29B-300 

Na wykresie wyszczególniono pionowymi liniami poszczególne fazy próby 
przedstartowej silnika wraz z procentowym wska	nikiem obci��enia. Charakterystyczny dla 
silników turbinowych jest pocz�tek uruchomienia. W tej cz��ci próby widoczne jest du�e 
st��enie w�glowodorów, które jest bezpo�rednio zwi�zane z dostarczeniem paliwa do komory 
spalania. Nast�pnie z chwil� inicjacji zapłonu w komorze spalania gwałtownie rosn� st��enia 
zwi�zków CO, CO2 a tak�e HC. Wzrost tych zwi�zków jest konsekwencj� procesu spalania, 
który pocz�tkowo jest mało efektywny. St��enia tych zwi�zków szybko malej� w miar�
rozgrzewania si� samej komory spalania oraz uzyskiwania wła�ciwego stanu cieplnego 
pozostałych elementów silnika. 

Rozgrzewanie si� komory spalania przyczynia si� do wzrostu parametrów 
termodynamicznych procesu spalania, a tym samym wzrostu st��enia NOx w spalinach. W 
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miar� wzrostu stanu cieplnego silnika warto�� st��enia tlenków azotu w spalinach przyjmuje 
ustalon� warto�� na poziomie około 50 ppm przy obci��eniu silnika odpowiadaj�cemu około 
65% maksymalnej pr�dko�ci obrotowej wału turbiny N2. Wraz ze wzrostem pr�dko�ci 
obrotowej turbiny (wzrost obci��enia silnika) do 80% pr�dko�ci maksymalnej, st��enie NOx 
w spalinach wynosi około 70 ppm. Wzrost pr�dko�ci obrotowej turbiny do 95% pr�dko�ci 
maksymalnej powoduje wzrost st��enia NOx w spalinach do około 90 ppm. Podobny 
charakter zmian wyst�puje w przypadku st��enia w spalinach dwutlenku w�gla. Warto�ci 
maksymalne st��enia CO2 w poszczególnych punktach eksploatacyjnych wynosz�
odpowiednio: dla zakresu 65–80% maksymalnej pr�dko�ci obrotowej turbiny N2 – około 
1,8% CO2, dla 95% N2 – 2,2% CO2. St��enie tlenku w�gla w spalinach uzyskuje 
maksymaln� warto�� 2500 ppm w pocz�tkowej chwili uruchomienia silnika po inicjacji 
zapłonu paliwa w komorze spalania. Nast�pnie szybko maleje i utrzymuje si� w zakresie 50–
300 ppm. Przebieg st��enia w�glowodorów ma charakter podobny. Warto�ci maksymalne 
st��enia HC – 500 ppm, wyst�puj� w chwili rozruchu silnika, nast�pnie w miar�
rozgrzewania si� komory spalania i osi�gni�ciu przez silnik wła�ciwego stanu cieplnego, 
warto�� st��enia w�glowodorów maleje do około 25 ppm. Stosunkowo niskie warto�ci st��e�
poszczególnych zwi�zków w spalinach zwi�zane s� z du�ym współczynnikiem nadmiaru 
powietrza w komorze spalania, co w przypadku silników turbinowych skutkuje pewnym 
rozcie�czeniem spalin. 

PODSUMOWANIE 
Przeprowadzone badania stanowi� pocz�tkowy fragment dalszej analizy, zmierzaj�cej do 

podj�cia próby oszacowania emisji zwi�zków toksycznych spalin silnika turbinowego, 
odrzutowego w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych samolotu. Uzyskane informacje 
mog� by� wykorzystane do weryfikacji i opracowania procedur badawczych. 
Przeprowadzone badania nale�y traktowa� jako wst�pne o charakterze poznawczym.  

Analiza uzyskanych wyników wskazała na istotny problem zwi�kszonego st��enia tlenku 
w�gla oraz w�glowodorów w pocz�tkowym zakresie pracy silnika zapłon i rozgrzewanie. 
Wyniki te nale�ałoby skorelowa� z wynikami uzyskanymi dla kilku tego samego typu 
samolotów.  

Ostatecznie realizacja tego typu bada� mo�e przyczyni� si� do okre�lenia uniwersalnych 
procedur badawczych okre�laj�cych emisyjno�� statków powietrznych i ich oddziaływanie na 
�rodowisko. 
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EMISSION TESTS OF TURBINE JET ENGINE 
DURING PRESTART TEST OF THE SU-22 

Abstract 
The paper presents the results of exhaust gas emissions research for the Su-22 aircraft engine, 

conducted in the prestart engine test on the apron. The paper presents the measurements results and 
their analyses helping to assess if it is possible to use these kind of stationary tests in the toxic 
emission compounds evaluation from turbine jet engines. 
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