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Abstract
The considerable part of damages of turbine jet engines concerns their "hot part” assemblies (combustion
chamber, turbine, jet nozzle). This is - among other things - the result of work in the temperature exceeding
admissible level for materials, which they are made from. The limiting the temperature of combustion gases is not
always sufficiently effective (especially in dynamic orders: starting or acceleration) with reason of inertia of in the use
systems of temperature measurement. The limiting of temperature of combustion gases using the non-linear observers
of work parameters turbine engine method has been worked up. The algorithm including the models of separate
assemblies of engine enables to estimate transient values of temperature of combustion gases on the base of value of
different parameters of work the engine, which measurement is almost "immediate". The functional model of control
system has been developed and examined with co-operations of gas turbine engine during the tests on the stationary
test bench. The test results were presented and conclusions the relating possibilities of use were formulated the
propose of method of gas temperature-limited as element (path) in full – authority control systems (FADEC).
Keywords: transport, combustion engines, turbine air-engines, fuel control systems

METODA ZABEZPIECZENIA ZESPOàÓW „GORĄCEJ CZĉĝCI”
SILNIKA TURBINOWEGO PRZED USZKODZENIAMI TERMICZNYMI
WYKORZYSTUJĄCA NIELINIOWE OBSERWATORY
PARAMETRÓW PRACY
Streszczenie
Znaczna czĊĞü uszkodzeĔ turbinowych silników lotniczych dotyczy zespoáów ich „czĊĞci gorącej” (komora
spalania, turbina, dysza wylotowa). Jest to - miĊdzy innymi - skutek pracy w temperaturze przekraczającej poziom
dopuszczalny dla materiaáów z których są wykonane. Ograniczanie temperatury spalin nie zawsze jest wystarczająco
skuteczne (szczególnie w stanach dynamicznych: w czasie rozruchu, czy akceleracji) z powodu bezwáadnoĞci
stosowanych ukáadów pomiaru temperatury. Opracowano metodĊ ograniczania temperatury spalin wykorzystującą
nieliniowe obserwatory parametrów pracy silnika turbinowego. Algorytm zawierający modele poszczególnych
zespoáów silnika pozwala na estymacjĊ wartoĞci chwilowych temperatury spalin na podstawie wartoĞci innych
parametrów pracy silnika, których pomiar jest omal „bezzwáoczny”. Opracowano model funkcjonalny ukáadu
sterowania, który poddano próbom laboratoryjnym oraz badaniom we wspóápracy z silnikiem turbinowym w
hamowni stacjonarnej. Przedstawiono wyniki prób i sformuáowano wnioski dotyczące moĪliwoĞci zastosowania
proponowanego sposobu ograniczania temperatury spalin jako elementu (toru) w peánozakresowych ukáadach
sterowania (FADEC).
Sáowa kluczowe: transport, silniki spalinowe, turbinowe silniki lotnicze; zasilanie i sterowanie
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1. Wprowadzenie
StopieĔ zuĪycia zespoáów silnika zaleĪy nie tylko od czasu pracy, ale równieĪ od wielu
trudnych do oceny czynników takich, jak: warunki meteorologiczne panujące w trakcie
wykonywania zadaĔ przez samolot, rodzaj Ğrodowiska (np. zapylenie, obecnoĞü wody morskiej)
oraz rodzaj zadaĔ lotnych (profil lotu) wykonywanych przez samolot (np. przelot, walka
powietrzna), a takĪe stopieĔ wyszkolenia i indywidualne cechy psychofizyczne pilota. W locie „na
przechwycenie przeciwnika” trwającym nieco dáuĪej niĪ godzinĊ temperatura spalin zmienia siĊ w
caáym prawie zakresie eksploatacyjnym kilkadziesiąt razy. Jest to obraz zupeánie inny od tego, jaki
rejestruje siĊ np. w trakcie „przelotu”, gdy przez znaczną czĊĞü lotu parametry pracy silnika
pozostają niezmienne [2], [3]. Jednym z gáównych problemów sterowania procesami
przejĞciowymi lotniczych silników turbinowych jest skuteczne zabezpieczenie „elementów
gorących” ich konstrukcji przed zmiennymi obciąĪeniami cieplnymi, wynikającymi z duĪych
amplitud temperatury spalin. Szczególnie niebezpieczne jest przekraczanie maksymalnej
dopuszczalnej wartoĞci temperatury spalin przed turbiną podczas rozruchu i szybkiej akceleracji,
gdyĪ grozi zniszczeniem silnika.
Z analizy danych statystycznych (uzyskanych z komputerowych baz systemów informatycznych
i protokoáów Komisji Badania Wypadków Lotniczych MON) wynika, Īe w latach 1994-97 dla
Ğredniej liczby 588 turbinowych silników odrzutowych eksploatowanych przez LSZ RP stwierdzono
421 przypadków usterek, które wystąpiáy podczas 36 280 godzin ich pracy (por.tab.1). Znaczny
udziaá (31%) stanowią wáaĞnie uszkodzenia zespoáów „gorącej czĊĞci” silników.
Tab. 1. Udziaá uszkodzeĔ poszczególnych zespoáów silników turbinowych stwierdzonych w turbinowych silnikach
odrzutowych eksploatowanych przez LSZ RP w okresie 1994-1997
Tab. 1. Damages founded in assemblies of jet turbine exploited by Air Force of RP in period 1994-1997
Liczba uszkodzeĔ w silnikach typu:
Zespóá silnika

R-11

R-13

R-25 R-27 R-29 Al-21F3

SO-3

Ogóá

Udziaá

.

[%]

Zasadniczy ukáad paliwowy

33

6

51

1

15

36

20

162

38

Komora spalania, turbiny i dysza wylot

28

12

24

2

50

8

7

131

31

Zespóá sprĊĪarki

3

2

9

-

12

14

14

54

13

Ukáad rozruchu

6

3

3

1

2

6

7

28

7

Ukáad olejenia

3

3

3

-

1

5

1

16

4

NapĊd agregatów i pozostaáe ukáady

3

1

1

2

13

10

-

30

7

Przeciwdziaáanie termicznym uszkodzeniom elementów „gorącej czĊĞci” silników turbinowych
polega m.in. na nastĊpujących dziaáaniach:
- ograniczanie temperatury spalin poprzez ograniczanie wzbogacenia mieszanki w komorze
spalania szczególnie w stanach przejĞciowych (rozruch i akceleracja);
- separowanie Ğcianek rury ogniowej od páomienia przez odpowiednie rozprowadzenie „powietrza
wtórnego” (tzn. takie rozmieszczenie otworów w rurze ogniowej, Īeby w kaĪdych warunkach
pracy komory istniaáa warstewka powietrza oddzielająca páomieĔ od Ğcianek rury ogniowej);
- cháodzenie áopatek turbin;
- ujednorodnianie pola temperatury spalin za komorą spalania (przed kierownicami turbin);
- pokrywanie elementów komór spalania i áopatek turbin emaliami zmniejszającymi szybkoĞü
przepáywu ciepáa i przez to „gradienty temperatury” w stanach przejĞciowych pracy silnika;
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- unikanie (zmniejszanie) liczby gwaátownych zmian temperatury spalin przez odpowiednie
sterowanie silnikiem (unikanie gwaátownych ruchów dĨwignią sterowania, wyeliminowanie
„prób przedstartowych” silnika zastĊpowanych analizą parametrów pracy przez system
monitorująco-diagnostyczny).
OczywiĞcie w dąĪeniach do wydáuĪenia trwaáoĞci zespoáów komór spalania i turbin istnieje
moĪliwoĞü wdraĪania nowych materiaáów Īarowytrzymaáych, jednakĪe w dotychczas
stosowanych parametry wytrzymaáoĞciowe gwaátownie spadają po przekroczeniu temperatury
1500…1550 K, podczas, gdy temperatura spalania nafty lotniczej moĪe siĊgaü 2300…2500 K,
(jeĞli mieszanka ma skáad zbliĪony do stechiometrycznego).
Osobne zagadnienie stanowi „jakoĞü” sygnaáu pomiarowego, na podstawie, którego realizowane
jest ograniczanie temperatury spalin. Jest to parametr bardzo trudny do mierzenia z tego powodu,
Īe jego wartoĞü przekracza zwykle 1100 K, a we wspóáczesnych silnikach nawet 1800 K. Do
pomiaru temperatury spalin stosuje siĊ powszechnie termopary. Przy tak wysokiej temperaturze
agresywnego chemicznie oĞrodka trwaáoĞü spoiny termopary jest bardzo niska i dlatego w
praktyce eksploatacyjnej nie ma moĪliwoĞci ciągáego pomiaru temperatury spalin przed turbiną
przy uĪyciu termopar. Powszechnie poprzestaje siĊ na pomiarze temperatury spalin za turbiną,
gdyĪ jest ona tam niĪsza o 200 - 300 K. Mankamentem bezpoĞredniego pomiaru temperatury
spalin w silniku turbinowym są znaczne i bardzo trudne do skompensowania dynamiczne báĊdy
wskazaĔ wartoĞci mierzonej w stanach nieustalonych wynikające z inercyjnoĞci czujnika (por.
rys. 1).
NieuwzglĊdnienie tego zjawiska znieksztaáca poznanie przebiegu rzeczywistych wymuszeĔ
cieplnych, jakim poddawane są elementy silnika w stanach nieustalonych (rozruch, akceleracja
i deceleracja) - gdy szybkoĞci zmian temperatury są zwykle najwiĊksze, dlatego Īe tor pomiarowy
zawierający elementy inercyjne wygáadza gwaátowne skoki mierzonego parametru.

Rys. 1. Zmiana staáej czasowej termopary
nieosáoniĊtej o Ğrednicy spoiny 1,27 mm
w zaleĪnoĞci od strumienia masy i
temperatury spalin opáywających spoinĊ
(wg [15])
Fig. 1. Change of time-constant unsheltered
thermocouple (diameter 1,27 mm) in
dependence from the flow of mass and
temperature of gases swimming round
the joint

Z doĞwiadczenia uzyskanego w trakcie realizacji projektów konstrukcji i rozwoju silników
turbinowych wynika, Īe:
1) WyposaĪenie termopary w metalową obudowĊ (osáonĊ – p. rys. 2) chroniącą ją przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a jednoczeĞnie „spiĊtrzającą” strumieĔ spalin w celu
umoĪliwienia pomiaru temperatury caákowitej znacznie zwiĊksza inercjĊ tak zbudowanego
czujnika temperatury;
W efekcie staáe czasowe termopar osáoniĊtych wyznaczane na podstawie zapisów uzyskanych
w trakcie prób silników w locie są znacznie wiĊksze niĪby to wynikaáo z danych literaturowych
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i osiągają wartoĞci kilkunastu sekund np. w warunkach rozruchu silnika na wysokoĞci 7 000 m.
Wydaje siĊ, Īe dla trwaáoĞci zespoáów silnika istotnym jest okreĞlenie dynamiki zmian
temperatury spalin. MoĪna to osiągnąü stosując termopary o odsáoniĊtej spoinie i krótkich staáych
czasowych.
2) Wykorzystywanie sygnaáu temperatury spalin mierzonej termoparami, do sterowania rozruchem
silnika (prowadzenie rozruchu po „granicy dopuszczalnej temperatury spalin”) jest praktycznie
nieprzydatne. Podczas badaĔ w Instytucie Lotnictwa prototypów silników K-15 (poáowa lat
80-tych) ukáad automatycznej regulacji dziaáający w ten sposób (ze sprzĊĪeniem zwrotnym od
sygnaáu T4) wprowadzaá silnik – wskutek znacznych opóĨnieĔ wskazaĔ temperatury
– w niegasnące oscylacje i powodowaá „zawiĞniĊcie obrotów” na zakresie ok. 25% (w „poáowie
rozruchu”).
Rys. 2. Termopara typu TML-1,2 uĪywana do pomiaru
temperatury spalin za turbiną silników:
1 - spoina (chromel-alumel); 2 - osáona
blaszana;
3 - otwory przelotowe, przez które
przepáywają spaliny (Ğrednica d=3 mm); 4 izolator ceramiczny;
5 - páaszczyzna oporowa (mocowania
termopary);
6 - koĔcówki odprowadzające sygnaá
napiĊciowy;
m – kierunek napáywu strumienia spalin
Fig. 2.The TML -1,2 type thermocouple used to gases
temperature measurement over the turbine:
1 – junction of a thermocouple; 2- tin casing;
3- port hole (diameter 3mm); 4- ceramic
insulator; 5- schoulder plane; 6- terminal
voltage;
m - direction of inflow of gases stream

3) Maksymalny zakres pracy silnika odrzutowego podczas szybkiego „wchodzenia na puáap” jest
zwykle limitowany dopuszczalną prĊdkoĞcią obrotową wirnika, a póĨniej - powyĪej wysokoĞci
lotu 6000…7000 m - dopuszczalną temperaturą spalin. Rosnące opóĨnienie wskazaĔ temperatury
spalin (wskutek zmniejszania masowego natĊĪenia przepáywu spalin przez turbinĊ – ze wzrostem
wysokoĞci lotu maleje gĊstoĞü powietrza) moĪe byü powodem nieodpowiedniego dziaáania
automatycznego ogranicznika temperatury przejawiającego siĊ skáonnoĞcią do opóĨnionej reakcji
na przekroczenia wartoĞci dopuszczalnej (tzw. „zarzut” temperatury).
Obserwacje te byáy bezpoĞrednią przyczyną podjĊcia tematyki mającej na celu opracowanie
ogranicznika temperatury spalin pozbawionego przedstawionych powyĪej mankamentów.
2. Ogranicznik temperatury spalin zawierający obserwator parametrów pracy silnika
turbinowego.
TrudnoĞci związane z bezpoĞrednim pomiarem temperatury mogą byü pokonane w wyniku
zastosowania metody pomiaru poĞredniego, z wykorzystaniem algorytmu obliczeniowego
- obserwatora. Rzecz sprowadza siĊ do bezpoĞredniego mierzenia chwilowych wartoĞci tzw. áatwo
mierzalnych parametrów pracy silnika, a nastĊpnie obliczania na ich podstawie chwilowych
wartoĞci temperatury spalin przed turbiną z zaleĪnoĞci tworzących model symulacyjny silnika.
Stosowane powszechnie we wspóáczesnych silnikach turbinowych peánozakresowe
mikroprocesorowe ukáady sterowania (FADEC) dają – niedostĊpne do niedawna – moĪliwoĞci
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realizacji algorytmów sterowania wymagających coraz wiĊkszej mocy obliczeniowej. NaleĪy
podkreĞliü, Īe zastosowanie projektowanego algorytmu nie wymaga Īadnej rozbudowy systemu
pomiarowego, w który wyposaĪony jest kaĪdy wspóáczesny silnik turbinowy sterowany ukáadem
elektronicznym. Potrzebne sygnaáy pomiarowe pochodzą z czujników tego ukáadu sterowania.
Na podstawie pomiaru tzw. áatwo mierzalnych parametrów pracy silnika: prĊdkoĞci
obrotowej wirnika i natĊĪenia przepáywu paliwa do komory spalania oraz warunków otoczenia
(temperatury i ciĞnienia powietrza oraz ew. prĊdkoĞci lotu) obliczana jest temperatura spalin przed
turbiną. Obliczenia opierają siĊ na zaleĪnoĞciach opisujących obieg cieplny jednoprzepáywowego
silnika turbinowego. W pracy wykorzystano elementy modelu symulacyjnego silnika K-15
opracowanego wczeĞniej [2]. Do realizacji obliczeĔ wykorzystano oprogramowanie dziaáające
w Ğrodowisku MATLAB-Simulink. Schemat „obserwatora nieliniowego” przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Schemat zastosowanego “nieliniowego obserwatora” turbinowego silnika odrzutowego
Fig. 3. Schematic diagram applied "non-linear observer ” jet turbine engine

Algorytm ten wchodzi w skáad oprogramowania mikroprocesorowego ukáadu sterowania
silnikiem. Na podstawie obliczonej temperatury spalin ukáad generuje elektryczny sygnaá sterujący
(Ister), który powoduje odmierzanie odpowiedniego natĊĪenia przepáywu paliwa (Qpal)
podawanego do komory spalania silnika przez hydromechaniczny zespóá wykonawczy (por. rys.
4).
Oprócz tego w ukáadzie sterowania wystĊpują takĪe inne tory sterowania, niezbĊdne do
utrzymywania parametrów pracy silnika w zakresach dopuszczalnych, np. regulator prĊdkoĞci
obrotowej wirnika, regulator skáadu mieszanki w komorze spalania, ograniczniki: maksymalnej
prĊdkoĞci obrotowej wirnika, maksymalnego przepáywu paliwa do komory spalania, tor
sterowania zaworami upustu powietrza ze sprĊĪarki itd.
3. Badania ukáadu automatycznego sterowania silnika turbinowego
W celu weryfikacji dziaáania opracowanych torów ukáadu sterowania przeprowadzono
laboratoryjne badania testujące poszczególne moduáy oprogramowania (por.rys.5). Konieczne do
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dziaáania ukáadu sygnaáy z systemu pomiarowego symulowano przy uĪyciu odpowiednich
zadajników. Dziaáanie ogranicznika temperatury spalin sprawdzono wykonując próby dynamiki
silnika, tzn. akceleracje od zakresu biegu jaáowego na ziemi i od zakresu biegu jaáowego w locie
do peánego ciągu. ZmianĊ temperatury czynnika w badanym silniku w trakcie jednej z takich prób
przedstawiono na rys. 6.

Rys. 4. Schemat przepáywu sygnaáów w ukáadzie sterowania silnikiem turbinowym badanym w hamowni stacjonarnej
Fig. 4. Schematic diagram of flow of signals in turbinr engine control system research in stationary test bench

Rys.5. Stanowisko laboratoryjne do testowania poszczególnych torów ukáadu sterowania: 1 – komputer sterujący
Pentium 600 MHz z kartą Keithley DAS-1601; 2 – zadajniki sygnaáów pomiarowych (symulacja
poszczególnych wielkoĞci wejĞciowych); 3 – zespóá przekaĨników dwustanowych; 4 – skrzynka poáączeniowa;
5 – monitor z wizualizacją wybranych przebiegów
Fig.5. Laboratory stand to testing of separate tracks of control system: 1 - master computer Pentium 600 MHz
including Keithley DAS-1601 card; 2 - the measuring signals producer; 3 - unit of two-stage transmitters;
4 – link-box; 5 - monitor used to select processes visualization
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Rys. 6. Zmiana temperatury czynnika (powietrza i spalin) w czasie próby dynamiki silnika:Tc2 –
temperatura powietrza za sprĊĪarką; Tc3 – temperatura spalin za komorą spalania
(obliczana przy uĪyciu obserwatora);Tc4 – temperatura spalin za turbiną mierzona
klasycznym ukáadem termopar
Fig.6. Change of medium temperature (air and gases) in time of engine dynamics test:Tc2 – over
compressor air temperature;Tc3 – over combustion chamber gases temperature (estimated
by observer using)Tc4 – over turbine gases temperature measured by use classic system of
thermocouples

4. Podsumowanie
x KoniecznoĞü ograniczania temperatury spalin wynika z doĞwiadczeĔ uĪytkowników
turbinowych silników lotniczych; przekroczenia temperatury dopuszczalnej są przyczyną
ok. 1/3 awarii zespoáów napĊdowych. Potwierdzają to badania prowadzone w Instytucie
Lotnictwa na prototypie silnika K-16 [17]. PodwyĪszenie startowego ciągu silnika K-15
o 100 daN poprzez zwiĊkszenie Ğredniej temperatury spalin za turbiną o 40 K i wystĊpująca
przy tym zmiana profilu temperatury na áopatkach wirnikowych turbiny (przesuniĊcie
maksimum bliĪej zamka áopatki) spowodowaáo ok. 70-krotne obniĪenie trwaáoĞci áopatki
wynikające z gwaátownego pogarszania siĊ wáasnoĞci stosowanych stopów Īarowytrzymaáych
po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury pracy.
x Zasadniczo naleĪy ograniczaü temperaturĊ krytycznie obciąĪonych elementów
konstrukcyjnych silnika, a nie temperaturĊ spalin. Pociągaáoby to jednak koniecznoĞü
bezpoĞredniego pomiaru bardzo wysokiej temperatury czĊĞci metalowych. Pomysá
zastosowania w takim przypadku nieliniowego obserwatora wykorzystującego modele „MESowskie” wydaje siĊ jeszcze zbyt skomplikowany i trudny do realizacji.
x Technika mikroprocesorowa powszechnie stosowana w ukáadach sterowania (typu FADEC)
i diagnozowania silników turbinowych otwiera moĪliwoĞci zastosowania nieliniowych
obserwatorów parametrów pracy
x DokáadnoĞü estymacji temperatury przy zastosowaniu opisanego obserwatora zaleĪy od
dokáadnoĞci opisu procesów zachodzących w zespoáach silnika, a gáównie od zgodnoĞci
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x

x

x

x

x

z rzeczywistoĞcią charakterystyk sprĊĪarki, turbiny i komory spalania (wspóáczynników strat
decydujących o sprawnoĞci procesów)
Przyspieszenie dziaáania algorytmu moĪna osiągnąü wyznaczając pewnego rodzaju „mapĊ
silnika” tzn. temperaturĊ spalin jako stablicowaną funkcjĊ wielu zmiennych (podobną do
„mapy kątów wyprzedzenia zapáonu” samochodowego silnika táokowego o ZI znajdującą siĊ
w pamiĊci komputera sterującego). Unika siĊ wtedy obliczeĔ w pĊtlach iteracyjnych, a
zamiast tego potrzebne dane „odczytywane są z pamiĊci komputera”. Dodatkową korzyĞcią
jest równieĪ unikniĊcie ewentualnych niestabilnoĞci (oscylacji) sygnaáu sterującego. Wskutek
zuĪycia eksploatacyjnego dane zawarte w „mapie” mogą siĊ dezaktualizowaü. Obserwacja
tendencji zmian tych danych (mapy) moĪe byü pomocna w diagnozowaniu stanu zespoáów
silnika.
Z tych wzglĊdów optymalnym wydaje siĊ byü system sterowania „scalony” z systemem
monitorująco-diagnostycznym. Dla zmniejszenia báĊdów estymacji obserwowanego
parametru - jeĪeli rozrzuty produkcyjno-montaĪowe są znaczne - „mapy” powinny byü
indywidualne dla kaĪdego egzemplarza silnika.
Proponowany tor ograniczania temperatury wáączony do ukáadu sterowania silnika powinien
byü wykonywany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi niezawodnoĞci ukáadów sterowania
(dublowanie, przeáączanie w przypadku degradacji systemu itp.)
Istotną jest równieĪ procedura okreĞlania wartoĞci dopuszczalnej temperatury spalin (przez
konstruktora silnika). Dotychczas jest ona okreĞlana poprzez wzorowanie siĊ na innych
konstrukcjach, uwzglĊdniając dane wytrzymaáoĞciowe uĪytych materiaáów. Pomocnym by
byáo rozwiązanie nastĊpujących zagadnieĔ:
- okreĞlenia szybkoĞci zmian temperatury spalin za komorą spalania po skokowym wzroĞcie
natĊĪenia przepáywu paliwa – w zaleĪnoĞci od zakresu pracy silnika (prĊdkoĞü obrotowa)
i warunków
otoczenia
(zaleĪnych
od
prĊdkoĞci
i
wysokoĞci
lotu);
- jakie są w tych przypadkach wskazania „klasycznych” ukáadów pomiaru temperatury;
- jaki jest wpáyw na przejmowanie ciepáa pokrycia áopatek turbin emaliami, cháodzenia
powietrzem (chodzi tu o szybkoĞü „wnikania” ciepáa w gáąb materiaáu);
Rozwiązanie tych zagadnieĔ pozwoli okreĞliü optymalne wymagania dotyczące jakoĞci pracy
ogranicznika temperatury w procesach przejĞciowych: wartoĞü dopuszczalnego „zarzutu”
(przekroczenia jej wartoĞci dopuszczalnej) i maksymalny czas trwania takiego przekroczenia;
Ograniczanie temperatury spalin proponowaną metodą moĪe spowodowaü pogorszenie
niektórych osiągów silnika (np. moĪe wydáuĪyü czas akceleracji z zakresu biegu jaáowego na
ziemi), ale jest to „cena” za zwiĊkszenie trwaáoĞci elementów silnika i unikniĊcie awarii
dziĊki zapobiegniĊciu niekontrolowanym przekroczeniom temperatury. Wspomniane
wydáuĪenie czasu akceleracji jest niewielkie w eksploatacyjnym zakresie pracy silnika.
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