Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

mgr inż. Agata Nykaza

Ocena emisji szkodliwych związków spalin
podczas lotów samolotów akrobacyjnych
Rozprawa doktorska

Promotor:
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz
Promotor pomocniczy:
dr inż. Mateusz Nowak

Poznań 2020

Spis treści

Streszczenie ........................................................................................................ 4
Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń ..................................................... 5
1. Wstęp ............................................................................................................... 7
1.1. Wprowadzenie ............................................................................................................ 7
1.2. Rozwój transportu lotniczego ................................................................................... 8

2. Akrobacja lotnicza....................................................................................... 11
2.1. Definicja samolotu akrobacyjnego .......................................................................... 11
2.2. Samoloty akrobacyjne w Polsce i na świecie ......................................................... 14
2.3. Akrobacja szybowcowa ............................................................................................ 19
2.4. Akrobacja samolotowa ............................................................................................. 19

3. Emisja spalin w lotnictwie ......................................................................... 21
3.1. Lotnicze silniki tłokowe ........................................................................................... 21
3.2. Emisja spalin z lotniczych silników tłokowych ...................................................... 24
3.2.1. Powstawanie toksycznych składników spalin ........................................... 24
3.2.2. Skład spalin silnika o zapłonie iskrowym ................................................... 27
3.2.3. Charakterystyka związków szkodliwych spalin silników tłokowych ...... 29
3.3. Ocena przepisów w aspekcie badań lotniczych silników tłokowych ................... 34
3.4. Cykl LTO .................................................................................................................... 35

4. Cel i zakres pracy ......................................................................................... 42
4.1. Identyfikacja problemu badawczego ...................................................................... 42
4.2. Plan badań ................................................................................................................. 43

5. Metodyka realizacji celu pracy ................................................................. 45
5.1. Wprowadzenie .......................................................................................................... 45
5.2. Opis obiektów badawczych ..................................................................................... 45
5.2.1. Samolot Zlin 50LS ......................................................................................... 45
5.2.2. Samolot Extra 330LC .................................................................................... 48
5.3. Aparatura pomiarowa .............................................................................................. 52

6. Warunki prowadzenia akrobacji ............................................................. 55
6.1. Strefa akrobacji ......................................................................................................... 55
6.2. Autorski układ akrobacyjny .................................................................................... 57
6.3. Kryteria oceny lotów akrobacyjnych ...................................................................... 60

3

7. Opracowanie testu badawczego ............................................................... 69
7.1. Założenia do testów badawczych ............................................................................ 69
7.2. Rejestracja parametrów jednostki napędowej ...................................................... 69
7.3. Wyznaczenie testów badawczych ........................................................................... 71
7.3.1. Analiza parametrów lotu .............................................................................. 71
7.3.2. Opracowanie testu statycznego silników samolotów akrobacyjnych ...... 74

8. Ocena emisji spalin samolotów ................................................................ 79
8.1. Wpływ zimnego rozruchu na emisję spalin ........................................................... 79
8.2. Próba przedlotowa ................................................................................................... 83
8.3. Analiza emisji spalin w autorskim teście badawczym .......................................... 86
8.3.1. Ocena emisji spalin w poszczególnych punktach badawczych ................. 86
8.3.2. Emisja spalin w teście badawczym .............................................................. 90
8.3.3. Porównanie testu badawczego i emisji spalin na tle innych samolotów . 90

9. Podsumowanie i wnioski ........................................................................... 93
9.1. Wnioski ogólne ......................................................................................................... 93
9.2. Wnioski szczegółowe ............................................................................................... 93
9.3. Wnioski metodyczne ................................................................................................ 95
9.4. Wnioski utylitarne .................................................................................................... 95
9.5. Wnioski perspektywiczne........................................................................................ 95

Bibliografia ....................................................................................................... 97
Summary ......................................................................................................... 102
Załącznik .......................................................................................................... 103

Ocena emisji szkodliwych związków spalin
podczas lotów samolotów akrobacyjnych

Streszczenie

Praca dotyczy oceny emisyjności lotniczych silników tłokowych samolotów sportowych
podczas lotów akrobacyjnych. W pracy przedstawiono tezę główną: Istnieje możliwość oceny
oddziaływania silników samolotów akrobacyjnych na środowisko, oraz dwie tezy pomocnicze. Pierwsza: Istnieje możliwość opracowania narzędzia do oceny emisyjności silników samolotów akrobacyjnych. Druga: Analiza warunków pracy silników spalinowych eksploatowanych w samolotach akrobacyjnych umożliwi weryfikację testu badawczego odwzorowującego warunki pracy tych silników. Badania przeprowadzone były na samolotach akrobacyjnych wyposażonych w tłokowe silniki lotnicze: Zlin 50LS (silnik Lycoming AEIO-580 B1A)
Extra 330LC (silnik Lycoming-540 L1B5D).
Do realizacji celu przygotowano typowy układ akrobacyjny. Wykonano loty badawcze,
podczas których sprawdzono położenie przepustnicy oraz spisano wartości prędkości obrotowych. W tym celu opracowano też specjalną „czarną skrzynkę”, dzięki której możliwe było
spisanie potrzebnych wartości pomiarowych. Samoloty sportowe nie posiadają żadnego urządzenia zapisującego parametry lotu, tak jak jest to w przypadku samolotu odrzutowego
F-16. Do dalszych etapów pracy zostanie wykorzystana aparatura pomiarowa Semtech DS,
która jest na stanie Instytutu Silników Spalinowych i Napędów Politechniki Poznańskiej.
W badaniach wstępnych zaprezentowano wartości prędkości obrotowych silnika lotniczego,
podczas lotu akrobacyjnego. Wyznaczono wartości teoretyczne i obliczeniowe parametrów
pracy silnika, wyznaczono punkty charakterystyczne, na podstawie których wykonano próby
przedlotowe z użyciem aparatury do pomiarów emisji spalin. W dalszym etapie opracowany
został test emisyjny dla samolotów akrobacyjnych. Zastosowanie nietypowej metodyki oraz
wykonanie tego typu badań może być podstawą do stworzenia przepisów regulujących emisję
spalin z tłokowych silników lotniczych, które pomogłoby w dokładnym oszacowaniu istniejącego zagrożenia. W obecnych czasach możliwe jest wykonanie tylko testu stacjonarnego,
wynika to ze względu na maksymalną dopuszczalną masę ładunku samolotu akrobacyjnego
do startu oraz potrzebne miejsce w kabinie. Informacje o emisji byłyby niewątpliwie pomocne
przy ograniczaniu wpływu spalin na zanieczyszczenie środowiska. W przyszłości mogłoby to
umożliwić optymalizację pracy silników tłokowych, a co za tym idzie ograniczenie emisji
szkodliwych związków spalin.

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń
ACARS

AFQRJOS

AGL
AMDAR
Avgas
BC
CIVA
CO
CO2
cz
D
e
E330
EEDB
EI
Ei,j
EPA
F00
FAI
FID
FIR
FOA3
FPS
g
GA
HC
IATA
ICAO
ISA
IUWL
JAR 34
K
LTO
M
n
NATO

Aircraft Communication Addressing and Reporting System – system komunikacji ze statkami powietrznymi w oparciu o wiadomości i potwierdzenia
odbioru
Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System – Wymagania Jakościowe Paliwa Lotniczego w zakresie Połączonych Systemów
Operacyjnych
above ground level – wysokość nad poziomem gruntu
aircraft meteorological data relay – lotniczy przekaźnik danych meteorologicznych
Aviation Gasoline – benzyna lotnicza
black carbon – węgiel
Commision Internationale de Voltige Aerienne – Komisja Akrobacji Lotniczej
tlenek węgla
dwutlenek węgla
siła nośna
liczby zadymienia
natężenie emisji związku w spalinach
samolot akrobacyjny Extra 330LC
Engine Emission Data Bank – bank danych o emisji spalin
wskaźnik (liczba) emisji
natężenie emisji j-tego składnika w i-tej fazie
Environmental Protection Agency – Agencja Ochrony Środowiska w Stanach Zjednoczonych
ciąg startowy mierzony na poziomie morza
Fédération Aéronautique Internationale – Międzynarodowa Federacja Lotnicza
Flame Ionization Detector – analizator płomieniowo-jonizacyjny
flight information region – obszar informacji powietrznej
first-order approximation 3 – przybliżenie 3 pierwszego rzędu
system FairPlay
przyspieszenie ziemskie
General Aviation – lotnictwo ogólne
hydrocarbons – węglowodory
International Air Transport Association – Zrzeszenie Międzynarodowego
Transportu Lotniczego
International Civil Aviation Organization – Organizacja Międzynarodowego
Lotnictwa Cywilnego
International Standard Atmosphere – Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa
instrukcja użytkowania w locie
Joint Aviation Requirements – przepisy określające normy emisji spalin
numer katalogowy i współczynnik trudności
Landing and Take Off – wzorcowy cykl startu i lądowania
współczynnik obciążenia niszczącego
prędkość obrotowa wału korbowego silnika
North Atlantic Treaty Organization – Pakt Północnoatlantycki
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New Aero Engine Core Concepts – program Unii Europejskiej wspierający
nowe rozwiązania konstrukcyjne silników związane ze zmniejszeniem emisji
szkodliwych związków spalin
Non-Dispersive Ultraviolet – niedyspersyjny na promieniowanie ultrafioletowe
moc silnika
Non-Dispersive Infrared – niedyspersyjny na promieniowanie podczerwone
tlenki azotu
organic carbon – węgiel organiczny
One Letter Aerobatic Notation – oprogramowanie do tworzenia układów
akrobacyjnych
procentowe położenie dźwigni przepustnicy
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons – węglowodory aromatyczne
Portable Emission Measurement System – mobilna aparatura do pomiaru
emisji związków szkodliwych
particulate matter – cząstki stałe
parts per million – liczba części na milion
siła obciążająca konstrukcję statku powietrznego

Scramjet

Supersonic Combustion Ramjet – silnik strumieniowy z naddźwiękową komorą
spalania

SOx
THC
UE
u
v
V
WAG
wn
WRF-CMAQ

tlenki siarki
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Unia Europejska
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World Air Games – Światowe Igrzyska Lotnicze
współczynnik obciążenia
Weather Research and Forecasting Model-Community Multi-scale Air Quality model – kompleksowy system modelowania jakości powietrza z wieloma
zanieczyszczeniami, opracowany i utrzymywany przez EPA
samolot akrobacyjny Zlin 50LS
współczynnik nadmiaru powietrza
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1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
Obecnie bardzo ważnym elementem rozwoju techniki lotniczej jest konieczność minimalizacji negatywnego wpływu na otaczające nas środowisko. Jako, że transport jest najbardziej
dynamicznie rozwijająca się dziedziną techniki, można zauważyć wiele weryfikacji istniejących już maszyn, a także całkowicie nowe konstrukcje. W związku z tym producenci silników wprowadzają rozwiązania techniczne ograniczające emisję szkodliwych związków spalin
na środowisko naturalne. Główną gałęzią transportu jest transport drogowy, choćby ze względu na liczbę użytkowanych pojazdów, ale bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną transportu
jest także lotnictwo, które podczas swojego ponad stuletniego istnienia, bardzo dynamicznie
się zmieniało i nadal się zmienia.
Znaczący wzrost użytkowania samolotów klasy General Aviation (GA) podczas ostatnich
kilkunastu lat w Polsce, może mieć negatywny wpływ na środowisko. Przepisy dotyczące
emisji spalin stworzono przede wszystkim dla samolotów pasażerskich oraz transportowych –
takie przepisy swoim zasięgiem nigdy nie obejmowały lotnictwa sportowego. Duży wpływ na
środowisko ma głównie emisja tlenku węgla oraz dwutlenku węgla. Wraz z dynamicznie
zwiększającą się liczbą samolotów sportowych, w tym akrobacyjnych, emisja ta będzie również coraz większa. W konsekwencji może doprowadzić to do zwiększenia efektu cieplarnianego oraz do trwałych zmian klimatu.
W pracy przedstawione będą wartości emisji spalin wybranych samolotów akrobacyjnych.
Dzięki temu, możliwe będzie uzyskanie prawdopodobnych wyników emisji spalin i tego, w
jakim stopniu emisja ta oddziałuje na środowisko naturalne człowieka. Poprzez analizę lotu
akrobacyjnego oraz wartości zadanych parametrów pracy silnika można wyznaczyć średnie
wartości emisji spalin dla wybranego silnika. Pozwoli to na dokonanie oceny emisji związków szkodliwych spalin podczas wykonania lotu akrobacyjnego. Lot trwa około 12 min. Wydawałoby się, że podczas takiego lotu zagrożenie dla środowiska jest niezauważalne, jednak
warto zaznaczyć, że podczas szkolenia, w ciągu jednego dnia kursant może wykonać od sześciu do ośmiu takich lotów. Liczba lotów jest odpowiednia dla danego zadania i jest zamieszczona w odpowiednich programach szkolenia lotniczego. Oczywiście dużą rolę odgrywa też
wytrzymałość fizyczna i psychiczna pilota. Podczas nauki latania akrobacyjnego, najważniejszą rzeczą jest powtarzalność poszczególnych zachowań w kabinie, co skutkuje wielokrotnością wykonywania podobnych manewrów, aż do osiągnięcia poprawnych nawyków pilotażowych. W związku z tym wraz ze wzrostem liczby lotów emisja spalin zwiększa się. Warto
dodać, że samoloty akrobacyjne użytkowane są najczęściej w aeroklubach. Na przykładzie
Aeroklubu Poznańskiego: członków aktywnie latających na samolotach akrobacyjnych jest
dziesięć osób, samolotów akrobacyjnych jest kilka, w tym: trzy samoloty Zlin 50LS, trzy Zlin
526F, dwa samoloty Extra 330LC i 330LX oraz jedna Extra 330SC; łącznie dziewięć statków
powietrznych. W ciągu jednego dnia podczas szkolenia, bądź treningu akrobacyjnego, dla
pięciu osób przy wykorzystaniu trzech samolotów (dwóch Zlin 50LS i jednej Extra 330LC)
oraz biorąc pod uwagę, że każdy z pilotów wykona w ciągu dnia maksimum cztery loty, łącznie wykonuje się 20 lotów akrobacyjnych. Biorąc pod uwagę, że szkolenia w akrobacji samolotowej prowadzone są w co najmniej sześciu aeroklubach w Polsce, to masa substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery znacząco wzrasta. Jest to również duże „obciążenie emisyjne” dla obszaru, nad którym wykonuje się tego typu operacje lotnicze.
Możliwość wprowadzenia przepisów regulujących emisję spalin dla lotniczych silników
tłokowych pomogłoby w dokładnym oszacowaniu istniejącego zagrożenia. W obecnych cza-
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sach możliwe jest wykonanie tylko testu stacjonarnego, wynika to z dopuszczalnej masy ładunku samolotu akrobacyjnego do startu oraz wymagane miejsce w kabinie. Dodatkowo wykonanie lotu akrobacyjnego z aparaturą badawczą na pokładzie nie byłoby bezpieczne, ponieważ podczas akrobacji, na pilota i maszynę działają znaczne przeciążenia. Informacje
o emisji byłyby niewątpliwie pomocne przy ograniczaniu wpływu spalin na zanieczyszczenie
środowiska. W przyszłości mogłoby to umożliwić optymalizację pracy silników tłokowych,
a co za tym idzie ograniczenie emisji szkodliwych związków spalin.

1.2. Rozwój transportu lotniczego
Od wielu lat istnieje korelacja tempa wzrostu lotniczych przewozów pasażerskich z tempem wzrostu gospodarczego. Prognozuje się, że w 2040 roku liczba przewozów pasażerskich
osiągnie poziom 40 mld ludzi. Średnioroczny wzrost liczby przewozów wynosi obecnie około
5,5% [44] (rys. 1.1).
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Rys. 1.1. Pasażerski ruch lotniczy – liczba pasażerów [44]

Analizy prowadzone przez firmę Airbus [33] wskazują, że liczba przewiezionych pasażerów co 15 lat wzrasta o 100%. Zdarzają się jednak światowe kryzysy, opóźniające te wzrosty.
Takie sytuacje zdarzyły się w każdym minionym dziesięcioleciu (aż do lat 80. XX wieku).
Prognozy na lata 2018-2033 zakładają również dwukrotny wzrost liczby przewiezionych pasażerów (rys. 1.2).
Zgodnie z prognozami firmy Airbus [33]:
− popyt na nowe samoloty (pasażerskie i cargo) do 2038 roku (licząc od 2019 roku) wyniesie 39 210 sztuk (w tym 38 360 samolotów pasażerskich i 850 samolotów cargo),
− 36% nowych samolotów posłuży do wymiany będących już we flocie, a 76% będzie
generowało zwiększenie floty,
− segment samolotów typu S (o liczbie miejsc siedzących 230 i zasięgu 5000 mil) będzie
stanowił 76% dostaw,
− segment M (o liczbie miejsc siedzących 300 i zasięgu 3000 mil) i L (o liczbie miejsc
siedzących 230 i zasięgu 3000 mil) będzie stanowił 24% dostaw,
− region Azji i Pacyfiku będzie generował 42% popytu na samoloty, a region Europy
i Ameryki Północnej łącznie 36%.
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Rys. 1.2. Zmiana pasażerskiego ruchu lotniczego [33]

Powyższe dane są bardziej optymistyczne pod względem zwiększenia liczby przewozów
lotniczych, niż te przedstawiane jeszcze kilka lat temu (rys. 1.3). Jeszcze w 2016 roku prognozy firmy Airbus zakładały, że do 2035 roku, popyt na nowe samoloty wyniesie 33 070
sztuk. W liczbie tej zawarte były statki powietrzne zastępujące obiekty będące w eksploatacji
(12 830 sztuk) oraz nowe statki powietrzne (20 240 sztuk), umożliwiające zaspokojenie
zwiększającego się popytu na przewozy lotnicze [28]. Prognozy przygotowane przez firmę
Boeing, zakładają natomiast, że popyt na nowe statki powietrzne wyniesie 39 600 sztuk.
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W kolejnej prognozie, dotyczącej pasażerskiego ruchu lotniczego na lata 2016-2035, oszacowano średni roczny wzrost na całym świecie, wynoszący 4,5% (rys. 1.4). Największy przyrost liczby przewiezionych pasażerów (5,7% rocznie) ma występować w rejonach: AzjaPacyfik oraz Środkowy Wschód. Dla pierwszego z wymienionych regionów, w 2035 roku
przewidywany roczny ruch pasażerski ma wynosić 6 mld pasażerów. Szacuje się, że najmniejszy przyrost liczby pasażerów wystąpi w Ameryce Północnej (2,9% rocznie).
W 2015 roku w Polsce użytkowano ok. 1000 małych samolotów prywatnych. Liczebność
tego typu statków powietrznych w latach 2002-2015 została zwiększona pięciokrotne (rys.
1.5). Średni roczny przyrost liczby tego typu samolotów wynosi ok. 10%.
Statki powietrzne można podzielić na aerostaty i aerodyny (rys. 1.6). Do pierwszej grupy
zalicza się balony oraz sterowce, czyli obiekty wypełnione gazem lżejszym niż powietrze
otoczenia. W przypadku balonów, gazem tym jest podgrzane powietrze, natomiast sterowce
są wypełniane wodorem lub helem [86]. Aerodyny natomiast utrzymują się w powietrzu
dzięki sile nośnej, powstającej w wyniku oddziaływania powietrza na elementy nośne. Wy-
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różnia się aerodyny z nieruchomymi elementami nośnymi (stałopłaty) oraz aerodyny z ruchomymi elementami nośnymi (zmiennopłaty, wiropłaty, aerodyny specjalne). Do stałopłatów zalicza się takie obiekty latające, jak: latawce, spadochrony, szybowce, motoszybowce
oraz samoloty. Najbardziej popularnymi statkami powietrznymi, najbardziej popularne są
samoloty, znajdujące zastosowania cywilne oraz wojskowe.
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Rys. 1.6. Podział statków powietrznych [77]

2. Akrobacja lotnicza
2.1. Definicja samolotu akrobacyjnego
Samolot akrobacyjny, w odniesieniu do innych statków powietrznych, wyrażany jest poprzez zbiór pewnych cech i właściwości lotnych, które wyróżniają dany typ od pozostałych.
Istotną cechą samolotów akrobacyjnych jest ich wytrzymałość konstrukcyjna, jak i właściwości lotne. Samoloty, które mogą wykonywać figury generujące jedynie przeciążenia dodatnie
są zwane samolotami półakrobacyjnymi, natomiast dopuszczone do zakresu przeciążeń ujemnych i dodatnich (od –10 g do +12 g) są samolotami akrobacji wyczynowej (pełnej) [2]. Należy zwrócić uwagę na fakt, że statki powietrzne tego typu, podczas lotu są poddawane stałemu
działaniu znacznych sił i przyspieszeń. Dlatego też, dla każdego samolotu opracowano odpowiedni współczynnik dopuszczanego obciążenia [63]. Przyspieszenie działające na konstrukcję dla prawidłowego współczynnika maksymalnego obciążenia, spowoduje chwilowe odkształcenie konstrukcji. Natomiast przekroczenie maksymalnego współczynnika obciążenia
niszczącego może trwale odkształcić i uszkodzić konstrukcję samolotu. W tabeli 2.1 przedstawiono rodzaje samolotów i ich dopuszczalne współczynniki. Są to dane dla statków powietrznych wykonujących loty w latach 80. XX wieku.
Tabela 2.1. Współczynniki przeciążenia samolotów akrobacyjnych [2]
Współczynnik przeciążenia
dopuszczalnego (min/max)

Współczynnik przeciążenia
niszczącego (min/max)

–2/4,5

–3/6,75

Samoloty akrobacyjne

–3/6

–4,5/9

Niektóre samoloty będące
w eksploatacji

–6/9

–9/13,5

Rodzaje samolotów
Samoloty półakrobacyjne

Znajomość powyższych danych jest kluczowa dla pilotów. Osoba wykonująca loty powinna zapoznać się z instrukcją użytkowania w locie danego egzemplarza statku powietrznego.
Pomimo ogólnego opisu warunków eksploatacyjnych, każdy egzemplarz może mieć inne
ograniczenia, które nałożono z racji wieku lub, np. podczas napraw. Zapas bezpieczeństwa
w statkach powietrznych, ze względu na dodatkową masę, jest niewielki stąd też znajomość
i prawidłowa eksploatacja jest wskazana. Pilot nie powinien dopuścić do przekroczenia
współczynnika obciążenia dopuszczalnego, a tym bardziej współczynnika obciążenia niszczącego.
Powstawanie obciążeń na płatowcu
Podczas lotów normalnych, a zwłaszcza podczas lotów akrobacyjnych poszczególne części
samolotu przenoszą różne siły. Wszytko to zależy od fazy lotu. W locie poziomym wpływ na
obciążenia ma przede wszystkim masa samolotu, a także siły takie jak: siła ciągu generowana
przez zespół śmigło–silnik. Należy pamiętać również o sile grawitacji oraz siłach oporu. Do
wyżej opisanych sił należy dodać siły powstające od sterowania, siły otaczających mas powietrza oraz siły powstające podczas ruchu samolotu po ziemi i podczas lądowania.
Obciążenia dopuszczalne
Obciążenia dopuszczalne to takie obciążenia, które konstrukcja statku powietrznego powinna wytrzymać bez żadnych odkształceń i uszkodzeń. Każdy statek powietrzny posiada
w instrukcji użytkowania w locie dane odnośnie takich obciążeń. Obciążenia te są różne dla
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samolotów w wersji normalnej i akrobacyjnej. Aby określić obciążenia dopuszczalne stosuje
się współczynniki obciążeń wn, które przedstawiono we wzorze (2.1) [2]:
wn =

Pz
Q

ma

a

= mg = g

(2.1)

gdzie: wn – współczynnik obciążenia [–], Pz – siła obciążająca konstrukcję statku powietrznego [N], Q – ciężar statku powietrznego [N], m – masa statku powietrznego [kg], a – przyspieszenie działające na statek powietrzny będący pod wpływem siły Pz [m/s2], g – przyspieszenie
ziemskie [m/s2].
Aby najlepiej zobrazować możliwe obciążenia dopuszczalne stworzono, tzw. obwiednie
obciążeń dopuszczalnych. Jedną z nich jest obwiednia wyrwania, która związana jest ze sterowaniem samolotu. Obejmuje ona obciążenia samolotu w każdym zakresie jego prędkości,
w locie normalnym, jak i odwróconym. Dzięki temu dla każdej prędkości lotu v można wyrazić wartość współczynnika n oraz można znaleźć obciążenie dla każdej konfiguracji lotu, tj.
od prędkości przeciągnięcia Vs (poniżej której, lot jest niemożliwy) oraz prędkości maksymalnej Vmax (uwzględniającej wytrzymałość płatowca, a także warunki aerodynamiczne) [2,
63, 82, 90]. Na rysunku 2.1 przedstawiono przykładową krzywą wyrwania. Na krzywej tej
można wyróżnić obszar normalnych ograniczeń eksploatacji oraz obszary nierealne do wykonania podczas lotu, są one podyktowane głównie ograniczeniami aerodynamicznymi.

wn

Rys. 2.1. Krzywa wyrwania [21]

Na krzywej wyrwania wyodrębniono sześć najbardziej charakterystycznych punktów A, C,
D, E, F i G. Dla każdego z tych punktów można wyznaczyć prędkość samolotu. Przykładowo
dla punktu A (punkt, w którym statek powietrzny porusza się z maksymalnym współczynnikiem siły nośnej cz max), współczynnik obciążenia wynosi wnA, prędkość lotu VA będzie można obliczyć z poniższych wzorów (2.2) oraz (2.3):
wnA =

Pz max
Q

Pz =

=

1
ρV2A Scz max
2

Q

1 2
ρV Sc
2 A z

(2.2)
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Q = mg
gdzie: wnA – współczynnik obciążenia [–], Pz max – maksymalna siła nośna [N], Q – ciężar
statku powietrznego [N], ρ – gęstość powietrza zależna od wysokości lotu samolotu [kg/m3],
VA – prędkość samolotu w punkcie A [m/s], S – powierzchnia nośna samolotu [m2], Cz max –
maksymalny współczynnik siły nośnej [–], m – masa samolotu [kg], g – przyspieszenie ziemskie [m/s2], dlatego też:
2QwnA

VA = √ρSc

(2.3)

z max

VA = V ∙ √wnA
Dzięki temu, można wyznaczyć prędkości dla różnych punktów lotu. Poza powyżej opisaną krzywą wyrwania, można wyznaczyć obwiednie obciążeń dopuszczalnych dla lotu
w atmosferze burzliwej. Jest to o tyle ważne, że pionowe ruchy atmosfery powodują zwiększenie lub zmniejszenie kąta natarcia statku powietrznego. Stąd też współczynnik obciążenia
można wyrazić za pomocą wzoru (2.4):
wn =

Pz +∆Pz
Q

=1+

∆Pz
Q

(2.4)

W zależności od kierunku podmuchu (w górę lub w dół), dla każdego samolotu dobiera się
odpowiednią granicę. W instrukcji użytkowania w locie bardzo istotna dla pilota jest prędkość
maksymalna normalnego użytkowania danego statku powietrznego VNO. Prędkość ta może
być osiągnięta tylko i wyłącznie w atmosferze spokojnej, przy zachowaniu przez pilota maksymalnej ostrożności. Próba przekroczenia tej prędkości w atmosferze burzliwej może zakończyć się uszkodzeniem konstrukcji samolotu. W akrobacjach bardzo ważna jest także znajomość prędkości brutalnego sterowania VA, tj. prędkości przy której można wykonać daną
figurę w czasie lotu w atmosferze turbulentnej.
Krzywą wyrwania i krzywą dla lotów w atmosferze burzliwej można nałożyć na siebie
(rys. 2.2), dzięki czemu można uzyskać dobre zobrazowanie dopuszczalnych obciążeń.
wn

Rys. 2.2. Obwiednia obciążeń dopuszczalnych dla normalnego sterowania (kolor czarny) i lotu
w atmosferze burzliwej (kolor czerwony) [9]
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Ostatnim ważnym elementem są obciążenia niszczące. Podczas obliczeń projektowych
konstruktorzy zawyżają wartości obciążeń niszczących. Przekroczenie danej wartości podczas
lotu może skutkować trwałym zniekształceniem lub zniszczeniem konstrukcji maszyny. Dlatego też obciążenia dopuszczalne są mniejsze od obciążeń niszczących. Stopień ich zmniejszenia określa współczynnik bezpieczeństwa (wzór (2.5)):
v=w

M
n_dop

(2.5)

gdzie: v – współczynnik bezpieczeństwa [–], M – współczynnik obciążenia niszczącego [–],
wn_dop – współczynnik obciążenia dopuszczalnego [–].
Zapas bezpieczeństwa w większości podzespołów samolotów nie jest duży i wynosi od 1,5
do 2. Najważniejsze elementy mają ten współczynnik większy. Dlatego też, w lotnictwie
akrobacyjnym liczy się, aby samolot oprócz cech wytrzymałościowych był lekki i miał nadmiar mocy. Poniżej przedstawiono zasadnicze cechy, jakie powinien posiadać samolot akrobacyjny [2, 17, 38–42, 75, 90, 92]; zasadnicze cechy konstrukcyjne samolotów akrobacyjnych
to: zwarta i lekka konstrukcja, konstrukcja wytrzymała na przeciążenia zarówno dodatnie, jak
i ujemne, duże powierzchnie sterowe warunkujące doskonałą sterowność oraz silnik o dużej
mocy. Natomiast zasadniczymi cechami pilotażowymi są: bardzo dobra sterowność, małe siły
na sterach (stosowanie specjalnych klapek wyważających) oraz stosunkowo mała stateczność.

2.2. Samoloty akrobacyjne w Polsce i na świecie
Samoloty akrobacyjne zostały głównie zaprojektowane do tego, aby bezproblemowo wykonywać figury akrobacji. Ich konstrukcje są wzmocnione na działanie przeciążeń. Wykonanie figur akrobacji wymaga odpowiednich właściwości eksploatacyjnych danego statku powietrznego. Właściwości te są parametrami wyjściowymi do procesów projektowania konstrukcji samolotu. Do tego typu właściwości należy, m.in.: duża zwrotność, duża prędkość
lotu, a zarazem możliwość lotu na bardzo małych prędkościach, duże prędkości wznoszenia
i zniżania, możliwość lotu w pozycji odwróconej oraz nożowej, możliwość operacji na małych wysokościach, itp. Aby uzyskać tego typu właściwości, samolot musi posiadać konstrukcję o stosunkowo małych wymiarach i z napędem zapewniającym dużą siłę ciągu. Założenia
te przekładają się na możliwości realizowanych operacji lotniczych. W związku z tym samoloty akrobacyjne są zaliczane do jednych z najmocniejszych, jeżeli chodzi o konstrukcję wytrzymałą na obciążenia i warunki lotu akrobacyjnego.
Prace związane z powstaniem pierwszych konstrukcji samolotów akrobacyjnych sięgają
początków samego lotnictwa. Już w okresie międzywojennym zaczęto konstruować samoloty
szkolno-treningowe oraz szkolno-akrobacyjne dla wojska. W Polsce początkowo opierano się
na konstrukcjach samolotów wojskowych. W 1933 roku stworzono samolot PWS-16, który
mógł wykonywać lot odwrócony. W 1937 roku opracowano samolot, który posiadał możliwości wykonywania figur akrobacji, był nim RWD-17 (rys. 2.3). Statek ten produkowany był
w trzech wersjach o różnej mocy silnika.
Pierwsza wersja posiadała 4-cylindrowy silnik rzędowy Walter Major 4 z wiszącymi cylindrami o mocy startowej 96 kW, mocy nominalnej 89 kW. Druga wersja RWD-17W (wodnosamolot) miała 7-cylindrowy silnik gwiazdowy Bramo Sh-14A w osłonie pierścieniowej
o mocy startowej 118 kW, mocy nominalnej 96 kW. Trzecią wersją był samolot RWD-17bis
z silnikiem rzędowym Cirrus Major o mocy nominalnej 102 kW i mocy maksymalnej 110
kW. W międzyczasie przez wybuch II wojny światowej wstrzymano projekty samolotów
akrobacyjnych i zajęto się obroną państwa. Kolejną konstrukcją, która miała szanse na rozwój
był samolot Harnaś 71 (rys. 2.4). Był to mały, lekki jednomiejscowy dolnopłat o masie własnej 370 kg i masie startowej 500 kg.
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Rys. 2.3. Samolot szkolno-akrobacyjny RWD-17 [79]

Rys. 2.4. Rzuty samolotu Harnaś 71 [78]

Dla porównania, masa startowa konkurentów Harnasia – czechosłowackich Zlinów wynosiła około 700 kg. Niewielka masa przełożyła się na osiągi – samolot mógł wznosić się
z prędkością pionową 11 m/s podczas, gdy na Zlin uzyskiwał prędkość wznoszenia w granicach 6 m/s. Konstrukcja była odporna na przeciążenia ±9 g. Niestety z przyczyn politycznych
zakupiono do szkoleń w akrobacji samoloty Zlin. W późniejszych czasach skonstruowano
samolot Akrostar MK II, który zbudowany był na podstawie założeń Harnasia. Okazał się
konstrukcją bardzo udaną i gdyby w latach wcześniejszych projekt Harnasia nie został odrzucony to Polska miałaby jedne z najlepszych maszyn akrobacyjnych na świecie. Oprócz polskich prób stworzenia poprawnego pilotażowo samolotu, na świecie stworzono wiele różnorodnych maszyn z silnikami tłokowymi. Niektóre z nich (najczęściej wykorzystywane) przedstawiono w tabeli 2.2.
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Tabela 2.2. Samoloty akrobacyjne z silnikami tłokowymi najczęściej spotykane na zawodach
i piknikach lotniczych [36, 38, 39]
Samolot
Opis
Zlin 526F
Vmax: 244 km/h
Zasięg: 840 km
Rozpiętość skrzydeł: 10,6 m
Typ silnika: Walter Minor Avia M137
(148 kW)
Pierwszy lot: 1959 rok
Załoga: 2 osoby
Producent: Zlin Aircraft (Czechy)
Zlin 526AFS
Vmax: 252 km/h
Zasięg: 750 km
Rozpiętość skrzydeł: 8,8 m
Typ silnika: Walter Minor Avia M137
(133 kW)
Pierwszy lot: 1971 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Zlin Aircraft (Czechy)
Zdjęcie na podstawie [108]
Zlin 50LS
Vmax: 290 km/h
Zasięg: 250 km (bez zbiorników dodatkowych)
Rozpiętość skrzydeł: 8,6 m
Typ silnika: Lycoming (192 kW)
Pierwszy lot: 1975 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Zlin Aircraft (Czechy)
Extra 330LC
Vmax: 407 km/h
Zasięg: 940 km
Rozpiętość skrzydeł: 8,0 m
Typ silnika: Lycoming AEIO-580-B1A
(222 kW)
Pierwszy lot: 1988 rok
Załoga: 2 osoby
Producent: Extra Company (Niemcy)
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Tabela 2.2cd. Samoloty akrobacyjne z silnikami tłokowymi najczęściej spotykane na zawodach
i piknikach lotniczych [36, 38, 39]
Samolot

Opis

Extra 330LX
Vmax: 407 km/h
Zasięg: 940 km
Rozpiętość skrzydeł: 8,0 m
Typ silnika: Lycoming AEIO-580 (244 kW)
Pierwszy lot: 1990 rok
Załoga: 2 osoby
Producent: Extra Company (Niemcy)
Zdjęcie na podstawie [73]
Extra 330SC

Zdjęcie na podstawie [28]
Edge 540

Vmax: 407 km/h
Zasięg: 940 km
Rozpiętość skrzydeł: 7,5 m
Typ silnika: Lycoming AEIO-580 (244 kW)
Pierwszy lot: 1990 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Extra Company (Niemcy)

Vmax: 426 km/h
Zasięg: 850 km
Rozpiętość skrzydeł: 7,4 m
Typ silnika: Lycoming AEIO-540 (255 kW)
Pierwszy lot: 1993 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Zivko Aeronautics (Stany Zjednoczone)
Zdjęcie na podstawie [107]
SU-31
Vmax: 380 km/h
Zasięg: 550 km
Rozpiętość skrzydeł: 7,8 m
Typ silnika: Wiedieniew M-14PF (270 kW)
Pierwszy lot: 1992 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Suchoj (Rosja)
Zdjęcie na podstawie [37]
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Tabela 2.2cd. Samoloty akrobacyjne z silnikami tłokowymi najczęściej spotykane na zawodach
i piknikach lotniczych [36, 38, 39]
Samolot

Opis

CAP 232
Vmax: 330 km/h
Zasięg: 360 km
Rozpiętość skrzydeł: 8,0 m
Typ silnika: Lycoming AEIO-540 (222 kW)
Pierwszy lot: 1997 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Apex Aircraft (USA)
Zdjęcie na podstawie [12]
SU-26

Vmax: 330 km/h
Zasięg: 500 km
Rozpiętość skrzydeł: 7,8 m
Typ silnika: Wiedieniejew M-14R (270 kW)
Pierwszy lot: 1984 rok
Załoga: 1 osoba
Producent: Suchoj (ZSRR)

Zdjęcie na podstawie [46]
PZL M26 Iskierka
Vmax: 330 km/h
Zasięg: 1620 km
Rozpiętość skrzydeł: 8,6 m
Typ silnika: Lycoming AEIO-540 (222 kW)
Pierwszy lot: 1981 rok
Załoga: 2 osoby
Producent: PZL Mielec (Polska)
Zdjęcie na podstawie [96]

Biorąc pod uwagę dane z tabeli 2.2, można dojść do wniosku, że przodownikami projektowania i wdrażania samolotów akrobacyjnych na kontynencie euroazjatyckim (najczęściej
wykorzystywanych w różnego typu zawodach i pokazach lotniczych) są Czesi, Niemcy
i Rosjanie. Ponadto fabryka Extry w Niemczech w 2016 roku wyprodukowała prototyp samolotu Extra 330LE z elektrycznym silnikiem SP260D firmy Siemens (silnik o mocy 260 kW)
[27]. Samolot ten swój pierwszy lot wykonał w 2016 roku, później zaczęto przeprowadzać na
nim różnego typu testy. Rekord wznoszenia na wysokość 3000 m wykonany został pod koniec 2016 roku, samolot wzniósł się na wymienioną wcześniej wysokość w czasie 4 min
i 22 s. Extra 330LE również ustanowiła rekord prędkości w locie poziomym dla statków powietrznych o masie startowej poniżej 1000 kg, który wyniósł 337,5 km/h. Holowanie jednoo-
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sobowego szybowca na wysokość 600 m zajęło tylko 76 s. Świadczy to, o ciągłym rozwoju
i poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych w dziedzinie sportów akrobacyjnych.
Akrobację lotniczą głównie dzieli się na: szybowcową, samolotową, śmigłowcową oraz
paralotniową. Elementy akrobacji spotykane są również na zawodach modeli latających,
gdzie operatorzy wykazują się figurami akrobacyjnymi na danej klasy modelach.

2.3. Akrobacja szybowcowa
Akrobacja szybowcowa ma nieco inną specyfikę niż samolotowa. W szybowcu zawodnik
ma na wszystko znacznie mniej czasu, zwłaszcza podczas wykonywania figur pionowych.
Dodatkowo w szybowcach więcej uwagi należy zwracać na zachowanie energii. Szybowiec
zostaje wyholowany przez samolot (rys. 2.5) na odpowiednią wysokość. Zazwyczaj jest to
około 1300 m nad danym terenem. Od tej pory statek powietrzny wykonuje lot, w którym
wytraca wysokość. Pilot stara się maksymalnie wykorzystać energię, którą w niektórych figurach może zamienić na częściowy odzysk wysokości. Energia kinetyczna zamieniana jest na
energię potencjalną – potrzebną do wykonania kolejnej figury. Z racji tego, że szybowiec nie
ma silnika, akrobację szybowcową uznaje się za jedną z najbardziej wymagających dziedzin
sportów lotniczych [1, 17, 32, 82, 92].

Rys. 2.5. Start szybowca akrobacyjnego za samolotem

2.4. Akrobacja samolotowa
Akrobacja samolotowa jest znacznie bardziej rozbudowana niż szybowcowa. W akrobacji
samolotowej należy koncentrować się na innych elementach. Same figury akrobacyjne są
dłuższe i bardziej skomplikowane. Statek powietrzny może wykonać w jednym locie nawet
około 30 figur akrobacji. Dzięki silnikowi pilot ma możliwość wykonania kilku lub nawet
kilkunastu powtórzeń danej figury, zwłaszcza podczas treningu. Jedynym „problemem” jest
zużycie paliwa, które podczas nawet krótkiego lotu akrobacyjnego jest bardzo duże. Wynika
to z ustawienia urządzeń zasilających w paliwo. Większość figur akrobacji wykonywanych
jest przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. W rzeczywistych warunkach lotu, aby poprawnie wykonać figurę, potrzeba niewielkiego ujęcia gazu. Szacuje się, że podczas lotu
akrobacyjnego zużycie paliwa dochodzi nawet do 120 dm3/h. Biorąc pod uwagę fakt, że loty
odbywają się tylko na zbiorniku głównym (loty z paliwem w zbiornikach dodatkowych są
zabronione ze względu na maksymalne dopuszczalne obciążenia konstrukcji), długotrwałość
lotu to około 20 min. Wszystko zależy również od intensywności lotu. Jeżeli pilot ćwiczy
głównie układ akrobacyjny, tj. startuje, nabiera wysokości i wykonuje figury akrobacyjne,
a następnie ląduje, to lot trwa około 10 min, a pilot zużywa około połowy paliwa ze zbiorni-
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ka. Przykładowo dla samolotu Extra 330LC (rys. 2.6) zużycie wynosi około 25 dm3 w czasie
12 min. Dlatego też, podczas zawodów dużą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo lotów.

Rys. 2.6. Samolot akrobacyjny Extra 330LC

Zazwyczaj na tym samolocie (zbiornik główny ma 69 dm3), podczas zawodów i treningów,
wykonuje się maksymalnie dwa loty akrobacyjne trwające 12 min. Jeżeli zawodnik z różnych
przyczyn przedłuży lot (na przykład przez oczekiwanie w boksie na przejście niskiej chmury
lub opadu deszczu), to po lądowaniu paliwo jest uzupełniane do pełna. Jest to warunek konieczny do utrzymania prawidłowego poziomu bezpieczeństwa [2, 23, 38, 40, 41, 53, 90].

3. Emisja spalin w lotnictwie
3.1. Lotnicze silniki tłokowe
Prowadząc badania nad emisją związków toksycznych spalin mamy w tym przypadku, do
czynienia z emisją pochodzącą z silników tłokowych. Są to konstrukcje lekkie i proste w budowie. Dlatego też, tego typu napędy od początków lotnictwa górowały w przemyśle lotniczym. Zdarzenia związane z I i II wojną światową z znacznym stopniu przyczyniły się do
rozwoju wyżej wymienionych silników. Na początku opierano się na silnikach rzędowych
i gwiazdowych, które osiągały moc nawet 74 kW. Podczas II wojny światowej zaczęto produkować silniki o mocy dochodzącej od około 740 kW do 2222 kW (silniki samolotów bombowych, np. Vickers Wellington B Mk X z silnikami Hercules XVI o mocy 1240 kW).
Szczegółowe kalendarium napędów lotniczych przedstawiono w tabeli 3.1. Jest to grupa bardzo urozmaicona. Zasada działania lotniczego silnika tłokowego jest taka sama, jak wszystkich innych silników tłokowych stanowiących napęd dla innych pojazdów. Wyróżnić tutaj
można pewne cechy, które wyróżniają konstrukcje silników tłokowych lotniczych od innych
silników tego rodzaju. Do tego typu cech można zaliczyć następujące:
a) mały stosunek masy do mocy, tj. lotniczy silnik tłokowy powinien wytwarzać dużą
moc przy możliwie, jak najniższej masie; dzięki temu samolot zwiększy swoje właściwości dynamiczne;
b) liczba i układ cylindrów – silniki lotnicze zazwyczaj posiadają minimum cztery cylindry (silniki w niektórych samolotach ultralekkich mogą mieć dwa cylindry); całkowita
liczba cylindrów może być parzysta (silniki rzędowe) lub nieparzysta (silniki gwiazdowe);
c) rozrząd – w silnikach lotniczych stosuje się układ górnozaworowy;
d) warunki pracy, tj. praca silników lotniczych odbywa się w zróżnicowanych warunkach
atmosferycznych, w których występuje różnica temperatury, ciśnienia i zawartości
tlenu; dlatego też w niektórych silnikach stosuje się sprężarkę powietrza, aby móc latać wyżej; pomimo zastosowania doładowania, sprawność silników tłokowych maleje
wraz z wysokością – jest to czynnik wypływający na ograniczenie ich zastosowania;
e) przekazanie mocy na śmigło – przetworzenie energii na ruch posuwisto-zwrotny tłoków, a następnie na ruch obrotowy wału korbowego; w tych silnikach śmigło jest
głównym odbiornikiem mocy [11, 22–24, 87, 89, 90].
Tabela 3.1. Kalendarium związane z napędami lotniczymi [81]
Lp.
1

Rok
1791

2

1842

3

1852

4

1872

5

1903

6

1908

Wydarzenie
John Barber uzyskuje patent na turbinę gazową
Willi Henson projektuje pierwszy samolot i silnik parowy do jego napędu o mocy
22 kW; prototyp nigdy nie powstaje
29 września ma miejsce pierwsze zastosowanie silnika parowego do napędu statku
powietrznego w locie kontrolowanym (sterowiec)
Georg Brayton uzyskuje patent na koncepcję napędu odrzutowego
Silnik tłokowy rzędowy – 4-cylindrowy silnik braci Wright zastosowano do napędu
pierwszego samolotu Flyer
Rene Lorin opracowuje ideę lotniczego silnika odrzutowego z wykorzystaniem
silnika tłokowego oraz patentuje ideę silnika strumieniowego
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Tabela 3.1cd. Kalendarium związane z napędami lotniczymi [81]

Rok

Wydarzenie

7

1910

Henry Coanda konstruuje pierwszy odrzutowy silnik lotniczy typu motorjet (Coanda-1), instaluje go w swoim pierwszym samolocie odrzutowym Coanda-1910
i dokonuje pierwszego lotu

8

1912

9

1915

10

1928

11

1930

12

1935

13

1936

14

1937

15

1938

16

1939

27 sierpnia następuje lot pierwszego samolotu odrzutowego napędzanego silnikiem
turboodrzutowym z turbiną gazową; lot pierwszego samolotu z napędem odrzutowym Heinkel He 178; radziecki konstruktor Jurik Pobiedonoscew buduje silnik
strumieniowy GIRD-08

17

1940

18

1941

Powstaje silnik pulsacyjny Argus 190-014 o mocy 500 daN, pierwszy produkowany
i używany seryjnie
15 maja lot pierwszego brytyjskiego samolotu odrzutowego Gloster Meteor E28/39
napędzanego silnikiem turboodrzutowym z turbiną gazową W1 konstrukcji Franka
Whittla

19
20

1942
1944

21
22
23

1945
1949
1950

24

1958

25

1960

Lp.

Bracia Laurent i Louis Segun konstruują i budują pierwszy gwiazdowy silnik rotacyjny pod nawą Gnome
Powstaje lotniczy silnik gwiazdowy z ruchomym wałem
Frank Whittle tworzy idę silnika turboodrzutowego ze sprężarką odśrodkową i turbiną
Frank Whittle otrzymuje patent na silnik turboodrzutowy ze sprężarką odśrodkową
i turbiną
Hans von Ohain również otrzymuje patent na silnik turboodrzutowy ze sprężarką
odśrodkową i turbiną
Powstaje silnik rzędowy Daimler Benz DB, jeden z najlepszych niemieckich silników rzędowych II wojny światowej; Frank Whittle uzyskuje patent na koncepcję
silnika turboodrzutowego dwuprzepływowego
Frank Whittle buduje pierwszy prototyp silnika turboodrzutowego z turbiną gazową
o mocy 4 kN; radziecki konstruktor Archip Michaylovich Lyulka konstruuje
i otrzymuje patent na silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy Lyulka; powstaje
prototyp pierwszego polskiego silnika turboodrzutowego inżynierów Jana Oerfelda,
Józefa Sachsa i Władysława Bernadziekiewicza z turbiną gazową i sprężarką osiową
Powstaje lotniczy silnik rakietowy Walter R I-203; Gyorgy Jendrassik konstruuje
i buduje pierwszy silnik turbinowy (turbośmigłowy) CS-1, o mocy 760 kW; pierwszy samolot z napędem turbośmigłowym Varga RMI-1; powstaje silnik rzędowy
Rolls-Royce Merlin, jeden z najlepszych tłokowych silników rzędowych stosowanych podczas II wojny światowej

Pierwsze użycie silnika rakietowego dużej mocy w pociskach balistycznych V2
Powstaje Pratt&Whitney R460 Wasp Major – największy lotniczy silnik gwiazdowy w układzie poczwórnej gwiazdy i mocy 2222–3222 kW
Powstaje silnik Rolls-Royce Trent, pierwszy w pełni komercyjny silnik turbinowy
Rene Leduc konstruuje pierwszy silnik z napędem strumieniowym – Leduc 010
Powstaje silnik turboodrzutowy o dużej mocy ASPIN I i o ciągu 197 daN; produkcja pierwszego silnika turboodrzutowego dwuprzepływowego Aspin I przez francuską firmę Turbomeca
Powstaje silnik Pegesus zaprojektowany do napędu samolotów odrzutowych pionowego startu i lądowania z obrotowymi dyszami wylotowymi
Firma Rolls-Royce buduje silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy ARC010, General Electric CJ805-23, Pratt&Whitney JT3D
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Tabela 3.1cd. Kalendarium związane z napędami lotniczymi [81]

Lp.

Rok

26

1961

27

1986

28

1990

29

2004

Wydarzenie
Powstaje i zostaje oblatany Lockheed SR-71 Blackbird, jedyny obecnie latający
w czynnej służbie samolot wykorzystujący silnik strumieniowy
Powstają silniki turboodrzutowe dwuprzepływowe dużej mocy: F100-PW-220/
F100-PW-220E Turbofan Engine o ciągu 105,7 kN, 65 kN bez dopalacza; oblatany
zostaje silnik śmigłowo-wentylatorowy
Wprowadzenie do użytku silników turboodrzutowych sterowanych systemem
HIDEC (High Integrated Digital Electronic Control)
Powstaje silnik strumieniowy HYPOSED III mogący rozpędzić samolot do prędkości 7,6 Ma; 27 marca samolot X-43A z silnikiem HYPOSED osiąga prędkość
6,38 Ma, a następnie 9,6 Ma; powstaje silnik Scramjet (Supersonic Combustion
Ramjet) – silnik strumieniowy z naddźwiękową komorą spalania, mogący rozpędzić samolot do prędkości 20 Ma

Do napędu statków powietrznych najczęściej stosowane są silniki spalinowe tłokowe oraz
silniki turbinowe, należące do grupy silników przepływowych. Ponieważ w silnikach stosowanych do napędu statków powietrznych spala się paliwa pochodzące z przeróbki ropy naftowej, emitują one do otoczenia produkty spalania niezupełnego i niecałkowitego (CO, HC,
NOx, PM oraz SOx). Z tego powodu organizacje odpowiedzialne za regulacje związane
z ochroną środowiska, zaproponowały procedury oceny emisji z silników stosowanych do
napędu cywilnych statków powietrznych (rys. 3.1). Jednak procedury te nie obejmują silników o małych mocach, stosowanych w obiektach latających użytkowanych głownie przez
użytkowników prywatnych – np. w celach rekreacyjnych oraz w samolotach akrobacyjnych.
1970 rok – prace EPA (USA) w kierunku
ograniczenia emisji spalin z silników
samolotów (1976 rok – pierwsze normy)

Działalność ustawodawcza: wprowadzanie
nowych procedur diagnostycznych
w celu wykrywania zwiększonej emisji
związków toksycznych spalin → obniżanie
limitów emisji.

Udział lotnictwa w UE w emisji gazów
cieplarnianych: 3% (wzrost o 4,3% rocznie).

Rys. 3.1. Eksploatacja samolotów cywilnych (na podst. [35, 56])

Jednostki napędowe samolotów o małych mocach:
‒ grupa P1 – silniki tłokowe,
‒ grupa T1 – silniki turbinowe o ciągu startowym do 27 kN,
‒ grupa P2 – silniki turbinowo-śmigłowe o mocy maksymalnej do 2 MW
nie są objęte normami emisji spalin.
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3.2. Emisja spalin z lotniczych silników tłokowych
3.2.1. Powstawanie toksycznych składników spalin
W silniku spalinowym zamieniana jest energia chemiczna zawarta w paliwie na energię
mechaniczną, która może być wykorzystana przez odbiornik. W przypadku samolotów, energia mechaniczna generowana przez silnik, służy do napędu śmigła lub urządzeń pomocniczych. W przypadku teoretycznej reakcji spalania zupełnego i całkowitego, poza energią użyteczną powstaje dwutlenek węgla oraz para wodna. Jednak w rzeczywistym procesie, powstają dodatkowe produkty toksyczne dla organizmów żywych, wynikające z występowania spalania niezupełnego i niecałkowitego. Przyczyn powstawania substancji niepożądanych jest
wiele, a do najważniejszych można zaliczyć m.in.: ograniczoną ilości czasu na tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej, niedobór tlenu w komorze spalania, chłodzące oddziaływanie
powierzchni komory spalania, przedostawanie się oleju smarującego silnik do komory spalania. Reakcję spalania rzeczywistego można wyrazić następującym równaniem:
Cn Hm + O2 → CO2 + H2 O + CO + HC + PM + (NOx + hałas)

(3.1)

gdzie: Cn Hm – paliwo, O2 – tlen, CO2 – dwutlenek węgla, H2 O – woda/para wodna, CO –
tlenek węgla, HC – niespalone węglowodory, PM – cząstki stałe, NOx – tlenki azotu.
Wśród wyżej wymienionych związków można wymienić te najbardziej toksyczne dla środowiska i człowieka: tlenek węgla, niespalone węglowodory, tlenki azotu oraz cząstki stałe
(sadza, ciężkie węglowodory).
Na początkowym etapie rozwoju silników spalinowych, prace prowadzono w kierunku
zwiększenia ich sprawności, w celu minimalizacji zużycia paliwa. Dopiero w latach 70. XX
wieku wprowadzono pierwsze regulacje dotyczące zmniejszania emisji związków toksycznych spalin [10, 83]. Zużycie paliwa może być w bezpośredni sposób odniesione do pracy
wykonanej przez silnik. Przykładowo 1 g paliwa zużytego na 1 kWh energii odpowiada emisji dwutlenku węgla wynoszącej 3,15 g/kWh. Takie same wartości uzyskuje się dla silników
przepływowych, wstawiając do wymienionych zależności kN zamiast kWh. W rzeczywistych
silnikach ok. 99,9% stanowią substraty spalania zupełnego i całkowitego, natomiast związki
toksyczne stanowią jedynie 0,1% (rys. 3.2 i 3.3).
Rozwój: 1 – zużycie paliwa, 2 – emisja spalin

1

2
Powietrze

Spalanie zupełne
i całkowite

99,9%

6

N2
H2O
FC - !! CO2
O2

Spaliny

0,1%
Paliwo

Zużycie paliwa ~ CO2:

Spalanie
niezupełne
i niecałkowite

PM !!, PN !!!
CO
HC
NO
NOx !!
NO2

1 g/kWh paliwa = 3,15 g/kWh CO2; 1 g/kN paliwa = 3,15 g/kN CO2

Rys. 3.2. Składniki i produkty spalania w silniku spalinowym (na podst. [59])
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Rys. 3.3. Schemat spalania w silniku spalinowym a aspekt środowiskowy (na podst. [59])

Należy zaznaczyć, że składniki typu tlenek węgla oraz węglowodory są to cząstki palne,
natomiast tlenki azotu i cząstki stałe (sadza, ciężkie węglowodory, węglowodory aromatyczne, itp.) są cząstkami stałymi, które można usunąć. Już od początków projektowania wszelkiego typu silników spalinowych brano pod uwagę ochronę środowiska. Działania, jakie były
podejmowane od początków istnienia silników spalinowych, tj. około 1900 roku, w stosunku
do ochrony środowiska można zobrazować w następujący sposób przedstawiony na rysunku
3.4. Do źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego w znacznym stopniu przyczyniają się
również:
‒ transport,
‒ przemysł,
‒ pustynnienie,
‒ powodzie,
‒ dziura ozonowa,
‒ efekt cieplarniany.
Dynamiczny rozwój wielu gałęzi transportu i przemysłu doprowadził do sytuacji, w której
zaczęto poszukiwania rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji szkodliwych związków spalin do atmosfery. Dlatego też wprowadzono w transporcie lotniczym ograniczenia
emisyjności dla poszczególnych silników odrzutowych.

Rys. 3.4. Założenia i działania podejmowane w stosunku do ochrony środowiska
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Do działań środowiskowych należą również wszelkiego typu operacje związane z przemysłem samochodowym, tj.:
‒ optymalizacja silników spalinowych,
‒ paliwa alternatywne,
‒ pojazdy hybrydowe,
‒ wodór i ogniwa paliwowe.
Obecnie w niektórych samolotach lekkich można stosować benzyny samochodowe, które
cechuje mała zawartość siarki. Według normy EN 228 dla, w benzynie bezołowiowej oferowanej na rynku europejskim, dopuszczalna zawartość siarki może wynosić maksymalnie:
10 mg/dm3 [85, 97]. Niestety większość samolotów lekkich, głównie ze względów bezpieczeństwa zasilana jest benzynami lotniczymi, określanymi jako Avgas (Aviation Gasoline),
które cechuje większa zawartość siarki i ołowiu.
Najbardziej popularna benzyna lotnicza, to Avgas
100 LL, w której dopuszcza się zawartość siarki na
poziomie: 500 mg/kg, natomiast maksymalna zawartość ołowiu wynosi: 560 mg/dm3 [8]. Przyjmuje się, że przeciętna cząstka paliwa Avgas 100LL
ma wzór C7H13, co oznacza, że składa się z 7 atomów węgla oraz 13 atomów wodoru [6]. Udział
poszczególnych frakcji węglowodorów w paliwie
Avgas 100 LL przedstawiono na rys. 3.5.
Zdecydowana większość analiz dotyczy oceny
zużycia paliwa lub emisji związków szkodliwych i
toksycznych w odniesieniu do środka transportu.
W całościowym ujęciu można rozważać wymienione wskaźniki, odnosząc ich wartości do całego
procesu technologicznego związanego z produkcją
paliwa – od wydobycia do koła (w przypadku pojazdów drogowych) lub od wydobycia do śmigła
Rys. 3.5. Udział poszczególnych frakcji
(dla samolotów
z
napędem
śmigłowym),
co
zostawęglowodorów
w paliwie Avgas 100 LL [8]
Well to Wheel (Thrust; Propeller)
ło przedstawione na rys. 3.6.
– od wydobycia do koła (ciągu; śmigła)

Well
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Nafta

Well to tank

Olej napędowy

Szczelinowanie
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Lekki olej opałowy
Produkcja

Ciężki olej opałowy

Magazynowanie
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Terminale
Magazynowanie
Samoloty

Thrust

Elektrownie
Okręty

Samochody ciężarowe

Samochody osobowe

Tank to wheel

Wheel

Rys. 3.6. Analiza well to wheel w odniesieniu do samolotów
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3.2.2. Skład spalin silnika o zapłonie iskrowym
Silniki o zapłonie iskrowym przeważnie spalają mieszanki o składzie stechiometrycznym
(λ = 1). Taka mieszanka w teorii umożliwia zajście reakcji spalania zupełnego i całkowitego,
wyrażanego równaniem (3.2):
n

n

Cm Hn + (m + 4) O2 → mCO2 + 2 H2 O

(3.2)

gdzie: Cm Hn – węglowodory, O2 – tlen, CO2 – dwutlenek węgla, H2 O – woda/para wodna.
Masa tlenu w tego typu mieszance jest
dokładnie taka, jaka według powyższego
równania jest konieczna do spalenia masy
paliwa znajdującej się w mieszance. Teoretycznie po procesie spalania powinny pozostać tylko dwa składniki: dwutlenek węgla i para wodna (rys. 3.7).
Biorąc pod uwagę udział objętościowy
poszczególnych składników z silnika ZI
(rys. 3.7), można zauważyć że substancje
szkodliwe stanowią około 1% objętości
wszystkich związków. Należy również
pamiętać o tym, że bardzo ważnym składnikiem oceny emisyjności jest wartość
współczynnika nadmiaru powietrza λ (jest
to współczynnik bezwymiarowy). W zależności od rodzaju paliwa różna jest także
teoretyczna masa powietrza (tab. 3.2) potrzebna do spalenia 1 kg paliwa.

Rys. 3.7. Udział objętościowy składników spalin
w silniku ZI (bez reaktora katalitycznego) [91]

Tabela 3.2. Teoretyczna masa powietrza potrzebna do spalenia 1 kg paliwa [69]
Lp.

Rodzaj paliwa
(1 kg)

Masa powietrza
[kg]

1

Benzyna

14,7

2

LPG

15,5

3

CNG

17,2

Rozróżnia się trzy zakresy wartości współczynnika nadmiaru powietrza λ:
a) powyżej 1 – mieszanka uboga, co oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest
więcej tlenu niż jest potrzebne do spalenia paliwa, w związku z tym część tlenu nie
zostaje wykorzystana w procesie spalania;
b) równa 1 – mieszanka ma skład stechiometryczny, co oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa;
c) poniżej 1 – mieszanka bogata, co oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest
mniej tlenu niż jest potrzebne do spalenia paliwa.
W praktyce w tłokowych silnikach lotniczych, ze względu na ręczną regulację składu mieszanki paliwowo-powietrznej, bardzo trudno ustalić mieszankę stechiometryczną. Ponadto ze
względu na zmniejszenie temperatury spalin i temperatury głowicy silnika, tłokowe silniki
lotnicze najczęściej spalają mieszanki bogate (rys. 3.8) [6]. Typowa nastawa dźwigni regula-
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cji składu mieszanki paliwowo-powietrznej podczas lotu odpowiada wartości współczynnika
nadmiaru powietrza, wynoszącej ok. 0,95 (rys. 3.11, punkt 4).
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Rys. 3.8. Zmiana podstawowych wskaźników pracy tłokowego silnika lotniczego jako funkcja regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej [6]

Możliwość zmiany składu mieszanki paliwowo-powietrznej wpływa także na ekologiczne
wskaźniki pracy silnika spalinowego. Zmiany stężenia toksycznych składników spalin jako
funkcji współczynnika nadmiaru powietrza dla silnika ZI, przedstawiono na rys. 3.9.
Stężenie składników spalin a współczynnik nadmiaru powietrza 
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Rys. 3.9. Stężenie składników spalin a współczynnik nadmiaru powietrza – silniki tłokowe (ZI) [59]
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W pracy [101] przedstawiono wyniki badań emisji tłokowych silników lotniczych przeprowadzonych na kilkudziesięciu obiektach w czterech fazach pracy – typowych dla tego
typu jednostek: bieg jałowy, kołowanie, lot oraz start. Prezentowane wyniki (rys. 3.10) są
odniesione do masy zużytego paliwa, podobnie jak w danych certyfikacyjnych dużych silników przepływowych. Przedstawione wyniki charakteryzują duże różnice między poszczególnymi obiektami, co potwierdza zastosowanie skali logarytmicznej dla wszystkich związków
poza tlenkiem węgla. Ponadto na wykresach przy użyciu szarej strzałki przedstawiono charakter zmian wskaźników emisyjnych wraz ze zwiększeniem mocy badanych silników.

b. jałowy
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lot
start

TPM

ETPM [1015#/kg paliwa]

Rys. 3.10. Emisja składników toksycznych samolotu podczas poszczególnych faz testu LTO [101]

3.2.3. Charakterystyka związków szkodliwych spalin silników tłokowych
Węglowodory
Powstają głównie w wyniku niecałkowitego spalania paliwa. Węglowodory szybko reagują
z tlenem i związkami azotu, tworząc, m.in. aldehydy i nadtlenki. W rzeczywistych warunkach
pracy silnika o zapłonie iskrowym podczas procesu spalania powstają: CO, CO2, HC (rys.
3.11). Zawartość tych gazów w spalinach możemy zmierzyć odpowiednim analizatorem.
W spalinach można wyróżnić około 180 różnych związków węglowodorowych. Posiadają
one różne własności i w różnym stopniu są toksyczne. W komorze spalania w warunkach rzeczywistych nie ma warunków, aby wszystkie węglowodory zostały spalone. Można wyznaczyć strefy, w których:
a) proces spalania części węglowodorów rozpoczyna się, ale pomiędzy kolejnymi reakcjami, zostaje przerwany i nie kończy się (spalanie paliwa jest procesem łańcuchowym
składającym się z wielu następujących po sobie reakcji); w następstwie przerwania procesu spalania część węglowodorów zmienia tylko swój rodzaj, pozostając nadal węglowodorami;
b) proces spalania węglowodorów nie nastąpił.
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Oba wyżej wymienione procesy powodują, że w spalinach zawsze są węglowodory. Im lepiej przebiega
proces przygotowania i spalania mieszanki, tym węglowodorów jest mniej (rys. 3.14). Niestety w warunkach rzeczywistych nie zawsze procesy przebiegają
perfekcyjnie, dlatego też w komorze spalania są strefy,
w których:
a) proces spalania węglowodorów jest procesem
nie kończącym się,
b) mieszanka paliwowo-powietrzna jest zbyt bogata lub zbyt uboga, aby proces spalania nastąpił.
W mieszance bogatej (λ < 1), ilość tlenu jest za mała,
aby wszystkie węglowodory spaliły się tak, by zostały
po nich tylko para wodna i dwutlenek węgla, dlatego im Rys. 3.11. Wpływ zmiany obciążenia
bogatsza jest mieszanka, tym stężenie węglowodorów
silnika na wartości stężenia tlenku
jest większe. W mieszance ubogiej (λ > 1) ilość tlenu węgla i węglowodorów (nn – nagrzejest większa niż wymagana, aby wszystkie węglowodo- wanie silnika, nMG – mały gaz, nmax –
ry spaliły się, dlatego przy spalaniu lekko zubożonych
maksymalne obciążenie) [54]
mieszanek – przykładowo λ od 1,05 do 1,10, stężenie
węglowodorów jest najmniejsze. Jeśli są spalane mieszanki są uboższe, to w komorze spalania powstaje więcej stref, w których:
a) mieszanka uboga spala się zbyt wolno, aby proces spalania skończył się przed otwarciem zaworu wylotowego (jego otwarcie pogarsza warunki procesu spalania),
b) mieszanka jest tak uboga, że nie występuje proces jej spalania.
Powoduje to wzrost stężenia węglowodorów. Zawartość tych związków w spalinach jest
bardzo dobrym informatorem o jakości procesu spalania. Jest to zdecydowanie lepszy wskaźnik niż zawartość tlenku węgla (dzieje się tak szczególnie w zakresie mieszanek ubogich).
Tlenek węgla
Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny gaz, który jest bardzo niebezpieczne dla istot żywych. Spowodowane jest to ponad 200-krotnie większym powinowactwem tlenku węgla
z hemoglobiną zawartą w krwi. Z tego powodu dochodzi do bardzo szybkiego niedotlenienia,
a w konsekwencji do zgonu. Występujące i powtarzające się niedotlenienia mogą spowodować pogorszenie pamięci, zmiany psychiczne oraz trwałe uszkodzenie tkanki mózgowej.
Osoby poddane małemu stężeniu tlenku węgla mają takie objawy, jak: stupor, senność, bóle
i zawroty głowy, kołatanie serca oraz zaburzenia ciśnienia krwi.
Tlenek węgla powstaje głównie podczas zimnego rozruchu silnika oraz podczas kołowania, gdy silnik nie jest dostatecznie rozgrzany. Tlenek węgla jest produktem niedokończonego
procesu spalania węgla. W warunkach rzeczywistych nie ma możliwości uniknięcia powstawania tlenku węgla w silniku. Tlenek węgla nie powstaje tylko w chwili, gdy mieszanka paliwowo-powietrzna nie jest spalana. W mieszance bogatej ilość tlenu jest zbyt mała, aby powstał dwutlenek węgla. Im bogatsza jest mieszanka (mniej tlenu do spalania), tym powstaje
więcej tlenku węgla. W ubogiej mieszance ilość tlenu jest większa niż wymagana, aby całość
węgla mogła się spalić tak, by powstał tylko dwutlenek węgla. Należy zwrócić uwagę, że w
komorach spalania, znajdują się strefy, w których jest mieszanka bogata, ale palna. Im uboższa jest mieszanka, tym mniejsza jest zawartość tlenku węgla. Z drugiej strony, im uboższa
jest mieszanka, tym większa jest w spalinach zawartość azotu oraz tlenu, który nie został wykorzystany w procesie spalania. Powoduje to wzrost całkowitej objętości spalin, a zarazem
zmniejszenie udziału objętościowego tlenku węgla (rys. 3.12 i 3.13) Przyczynia się to do nieprawidłowego przebiegu spalania dla mieszanek ubogich. Dlatego też, w takich przypadkach
dodatkowo dokonuje się pomiaru zawartości węglowodorów w spalinach.
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Rys. 3.13. Wpływ temperatury płomienia w strefie
pierwotnej na emisję tlenku węgla i tlenków azotu [54]

Tlenki azotu
Tlenki azotu są jednymi z najbardziej szkodliwych związków występującym w spalinach.
Przyjmuje się, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na moc silnika wzrasta temperatura spalania, przez co również zwiększa się stężenie tlenków azotu w spalinach. Przy zwiększaniu
prędkości obrotowej stężenie tlenków azotu wzrasta. Natomiast podczas zmniejszenia obciążenia silnika, przy niższych temperaturach spalania, stężenie tlenków azotu w spalinach
zmniejsza się (rys. 3.14). W komorze spalania silnika, przy temperaturach towarzyszących
procesowi spalania, przekraczających lokalnie ok. 1800°C, azot wchodzi w reakcje z tlenem,
tworząc tlenek azotu. Przyjmuje się, że 1800°C jest graniczną temperaturą, po przekroczeniu
której stężenie powstających tlenków azotu bardzo
szybko wzrasta. Powstawanie tlenków azotu w komorze spalania silnika jest wynikiem reakcji między
azotem i tlenem. Podstawowe związki powstające
podczas spalania to tlenek azotu oraz dwutlenek azotu oraz podtlenek azotu.
Zawartość tlenków azotu w spalinach w dużej
mierze zależy od ciśnień i temperatur panujących w
komorze spalania, a więc od obciążenia silnika.
W warunkach warsztatowych, analiza składu spalin
silnika o zapłonie iskrowym jest wykonywana dla
silnika nieobciążonego, dlatego też emisja tlenków
azotu jest bardzo niska. Obciążenie silnika powoduje
znaczny wzrost emisji tlenków azotu. Tlenek azotu
to związek bezbarwny i bezwonny. Posiada bardzo
szkodliwe oddziaływanie na organizm człowieka.
Reagując z węglowodorami zawartymi w atmosferze, powodują powstanie ozonu i innych trujących
węglowodorów. Przykładem może być tutaj zjawisko smogu. Tlenki azotu wpływają również na poRys. 3.14. Współzależność stężenia
wstawanie kwaśnych deszczy, a w konsekwencji do NOx i NO jako funkcja współczynnika
nadmiaru powietrza [54]
obumierania wielu odmian roślinności.
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Cząstki stałe
Cząstki stałe to niespalone węglowodory osadzone na cząstkach sadzy, które występują
pod postacią stałą, głównie (około 60 do 80%). Cząstki stałe powstają w obu typach silników:
o zapłonie samoczynnym i iskrowym. Cząstki stałe powstają podczas spalania, gdy dochodzi
do miejscowego lub czasowego braku tlenu. W silnikach o zapłonie iskrowym z mieszanką
stechiometryczną, cząstki występują w nieznacznym stopniu, ponieważ spalanie przebiega
jednorodnie. Dlatego też w silnikach tych cząstek stałych jest ich zdecydowanie mniej. Cząstki stałe wytwarzane w silniku o zapłonie samoczynnym składają się, nie tylko z sadzy lub
węgla, ale i z niespalonych resztek węglowodorów (paliwa), oleju silnikowego, wody, związków siarki i popiołu (rys. 3.15). Cząstki te znacznie różnią się od siebie kształtem i średnicą.
Najczęściej spotykana średnica w spalinach silników ZS to około 100 nm. Różnorodność
kształtu wynika z możliwości sklejania się poszczególnych cząsteczek. W transporcie samochodowym wykorzystywane są filtry cząstek stałych, które mają zapobiec nadmiernemu osadzaniu się związków. Często też stosuje się filtry, które są w stanie zatrzymać około 99% cząstek o średnicach większych niż kilkanaście nanometrów.

Rys. 3.15. Budowa cząstki stałej oraz jej wielkości na tle ludzkiego włosa [70]

Warto podkreślić, że sadza posiada bardzo rozwiniętą powierzchnię właściwą. Czynnik ten
posiada bardzo dużą zdolność do adsorpcji innych substancji bezpośrednio przy swojej powierzchni. Do najbardziej szkodliwych substancji towarzyszących cząstkom stałym należą
węglowodory aromatyczne, oznaczane PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons). Powstają
one wraz z sadzą w komorze spalania silnika i równolegle z nią opuszczają układ wylotowy.
Już od dłuższego czasu opracowywane są metody zmniejszenia powstawania cząstek stałych. Ciśnienie i przebieg wtrysku we wtryskiwaczach piezoelektrycznych, geometria dysz
wtryskowych, a także dopływ powietrza przez turbosprężarkę umożliwia zmniejszenie ilości
cząstek stałych. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się zastosowanie dyszy zmiennej, która przy zmiennym przekroju i przy stałym ciśnieniu wtrysku powinna prowadzić do mniejszego wytwarzania substancji szkodliwych. Aktualnie specjaliści z zakresu projektowania
silników i osoby związane z ochroną środowiska, pracują także nad jednorodnym procesem
spalania. Do tej pory jednym z najlepszych rozwiązań okazał się filtr cząstek stałych. Coraz
częściej stosuje się zasilanie silnika paliwem wodorowym. Jest to zabieg polegający na
wprowadzeniu do dolotu silnika podczas jego pracy mieszaniny gazów , tj. wodoru i tlenu,
które zwiększają temperaturę spalin. Przez to dochodzi do zjawiska pyrolizy, podczas której
nagar jest zamieniany w gaz i wydalony przez układ wylotowy. Wodór posiada bardzo dobre
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właściwości rozpuszczania nagaru, dzięki czemu mamy pewność, że nie doprowadzi on do
„zapchania” istotnych kanałów w silniku. Kolejną zaletą z przeprowadzenia tego typu procesu
jest fakt, że po jego wykonaniu nie trzeba wymieniać żadnych filtrów. Poza oczyszczeniem
silnika z nagarów, zabieg ten sprawia uzyskanie większej mocy silnika. Dodatkowo polepsza
się też równomierność pracy, zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych związków
spalin.
Paliwo
Paliwo stosowane w silnikach turbinowych to przede wszystkim nafta Jet A-1, inaczej nazywana kerozyną, natomiast paliwo używane w silnikach tłokowych to benzyna lotnicza
Avgas 100LL o liczbie oktanowej równej 100. Paliwo to wykorzystywane jest przez prawie
wszystkie samoloty lotnictwa ogólnego i mniejsze śmigłowce napędzane silnikami tłokowymi. Największymi samolotami, które używają tego typu paliwa są jednosilnikowe samoloty
Antonow An-2. Ze względu na małą liczbę producentów, można niewątpliwie nazwać Avgas
100LL towarem deficytowym. Benzyna lotnicza jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną
z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. Do benzyny dodawane są
dodatki przeciwstukowe, barwiące, przeciwutleniające, antyelektrostatyczne..
Produkt spełnia wymagania normy DEF STAN 91-90 ed.3, ASTM D 910 oraz WT09/OBR PR/PD/48. Wymagania dotyczące przedmiotu warunków technicznych (WT) opracowano opierając się na wymaganiach normy DEF STAN 91-90 ed.3 oraz ASTM D 910.
Tabela 3.3. Ogólne właściwości paliwa Avgas 100LL i nafty lotniczej Jet A-1 [71]
Właściwości ogólne
Wygląd zewnętrzny
Barwa
Właściwości przeciwstukowe:
a) liczba oktanowa motorowa
b) liczba wyczynowa
Zawartość siarki [% m/m]
Zawartość ołowiu [g /l]
Gęstość w temp. 15 C [kg/m ]
o

3

Wartość opałowa [MJ/kg]
o

Temperatura krystalizacji [ C]

AVGAS 100LL

JET A-1

klarowna, jasna ciecz,
bez cząstek stałych i nierozpuszczonej wody w temp.
otoczenia

czyste, jasne i wizualnie wolne
od cząstek stałych i nierozpuszczonej wody w temp.
otoczenia paliwa

niebieska

–

a) min. 99,6
b) min. 130

a) –
b) –

max. 0,05

max. 0,30

max. 0,56

–

–

775–840

min. 43,5

min. 42,8

–58

–47

Paliwo do turbinowych silników lotniczych Jet A-1 produkowane jest z komponentów
uzyskiwanych w określonym schemacie technologicznym w procesach hydroodsiarczania,
hydrokrakingu i destylacji. Komponenty odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym.
Paliwo jest uszlachetniane dodatkami (antyutleniającym i antyelektrostatycznym). Spełnia
wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-18 „Paliwo do turbinowych silników lotniczych
Jet A-1”, która jest opracowana na podstawie:
a) Wymagań Jakościowych Paliwa Lotniczego w zakresie Połączonych Systemów Operacyjnych (Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated System –
AFQRJOS), Product Specifications Biulletin, Biuletyn 96. Aviation Fuel Quality Requirements, wydanie 29. z października 2016 r., Joint Inspection Group (JIG);
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b) Brytyjskiej Normy Obronnej, Dokument British Ministry of Defence, Defence Standard 91-091 (DEF STAN 91-091), wydanie 9. z 3.10.2016 r. „Turbine Fuel, Aviation
Kerosine Type, Jet A-1. NATO Code: F-35”, Join Service Designation: AVTUR.
Przykładowe właściwości paliw zostały przedstawione w tabeli 3.3.

3.3. Ocena przepisów w aspekcie badań lotniczych silników tłokowych
Na całym świecie statki powietrzne emitują ogromne ilości spalin, tym samym przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza i powiększania efektu cieplarnianego. W związku
z tym, wiele organizacji, jak na przykład Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
ICAO (International Civil Aviation Organisation) czy Agencja Ochrony Środowiska EPA
(Environmental Protection Agency), dążą do wypracowania norm emisji dla samolotów.
Normy te dotyczą jednak tylko samolotów o napędzie turbinowym i odrzutowym. Jednostki
o napędzie tłokowym nie były brane pod uwagę w tego typu badaniach. W napęd tłokowy
wyposażone są głównie niewielkie statki powietrzne, zawierające się głównie w sektorze General Aviation. Ciągły rozwój tego sektora lotniczego prowadzi do zagrożenia dla środowiska
naturalnego. Jest to związane z dużym stężeniem związków szkodliwych w spalinach emitowanych przez silniki tłokowe. Silniki spalinowe charakteryzują się zmienną emisją związków
szkodliwych spalin w zależności od warunków eksploatacji.
Jednym z dokumentów, w którym zawarte są informacje na temat emisji szkodliwych
związków spalin z silników lotniczych jest Załącznik 16 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym – Ochrona środowiska Tom II Emisje z silników statków powietrznych
(rys. 3.16). Załącznik ten wydała Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego –
ICAO. Jest on następstwem konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska życia
człowieka, która odbyła się w 1972 roku w Sztokholmie. Na konferencji tej przyjęto następujący punkt, który był rozwinięciem rezolucji Rady A18-11:
„2. Wypełniając tę rolę ICAO jest
świadome niekorzystnego wpływu
na środowisko, jaki może być związany z eksploatacją statków powietrznych, oraz odpowiedzialności
swojej i Państw Członkowskich za
osiągnięcie maksymalnej zgodności
pomiędzy bezpieczeństwem i systematycznym rozwojem lotnictwa cywilnego a jakością środowiska życia
człowieka”.
Zgromadzenie przyjęło także rezolucję A18-12 odnoszącą się do
samego środowiska:
„ZGROMADZENIE:
1. Uprasza Radę, przy wsparciu
i współpracy innych ciał Organizacji
i innych organizacji międzynarodowych, do kontynuacji energicznych
działań w zakresie rozwoju norm,
zalecanych metod postępowania
i procedur oraz/lub materiału przewodniego, dotyczącego jakości śroRys. 3.16. Załącznik 16 ICAO [94]
dowiska życia człowieka”.
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Następstwem powyższej rezolucji było ustanowienie przez ICAO Programu działań wobec
środowiska. Część I tomu II Załącznika 16 zawiera definicje i symbole, część II stanowi normy odnoszące się do upustu paliwa przez samoloty. Część III zawiera normy dla certyfikacji
emisji, stosowane do różnych klas silników statków powietrznych użytkowanych w międzynarodowej żegludze powietrznej. W rozdziale 2 powyższego Załącznika 16 ICAO znajduje
się opis emisyjności dla silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych przeznaczonych
do napędu dla prędkości pod- i naddźwiękowych. W punkcie 2.1.2 opisane są związki objęte
pomiarami podczas certyfikacji, i są to:
a) dym (podawany w jednostkach zadymienia),
b) emisje gazowe (niespalone węglowodory, tlenek węgla oraz tlenki azotu, podawane
w gramach).

3.4. Cykl LTO
Cykl ten oparty jest na pomiarach zadymienia i emisji szkodliwych związków spalin silników statków powietrznych wykonujących loty w przestrzeni powietrznej. Silnik musi być
badany przy ustawieniu ciągu wystarczającym do określenia emisji gazowych i dymu z silnika tak, aby wielkości masowe emisji i zadymienia mogły być określone przy następujących
charakterystycznych procentach ciągu nominalnego (zgodnie z Załącznikiem 16 ICAO – tabele 3.4–3.7):
Tabela 3.4. Ustawienie mocy silnika w cyklu LTO dla prędkości poddźwiękowych [84, 104]
Napęd dla prędkości poddźwiękowych
Zakres pracy LTO

Ustawienie ciągu [%]

Start

100

Wznoszenie

85

Podejście

30

Kołowanie (bieg jałowy)

7

Tabela 3.5. Ustawienie mocy silnika w cyklu LTO dla prędkości naddźwiękowych [84, 104]
Napęd dla prędkości naddźwiękowych
Zakres pracy LTO

Ustawienie ciągu [%]

Start

100

Wznoszenie

65

Zniżanie

15

Podejście

34

Kołowanie (bieg jałowy)

5,8

Cykl LTO musi odbywać się w czasach ujętych w tabelach 3.6 i 3.7.
Badania przeprowadzane są podczas wzorcowego cyklu lądowania i startu LTO (Landing
and Take-off Cycle). Warunki przeprowadzenia testu muszą być zgodnie z Międzynarodową
Atmosferą Wzorcową – ISA (International Standard Atmosphere), która wynosi:
a) temperatura powietrza 15oC lub 288,15 K,
b) ciśnienie 1013,25 hPa,
c) gęstość powietrza 1,225 kg/m3,
d) prędkość dźwięku 340,3 m/s,
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e) pionowy gradient temperatury –6,5oC/1000 m wysokości.
Dla oceny emisyjności silniki lotnicze podzielono na siedem grup (tab. 3.8).
Tabela 3.6. Czas zakresu pracy silnika podczas testu LTO dla prędkości poddźwiękowych [84, 104]
Napęd dla prędkości poddźwiękowych
Faza lotu

Czas zakresu pracy [min]

Start

0,7

Wznoszenie

2,2

Podejście

4,0

Kołowanie (bieg jałowy)

26,0

Tabela 3.7. Czas zakresu pracy silnika podczas testu LTO dla prędkości naddźwiękowych [84, 104]
Napęd dla prędkości naddźwiękowych
Faza lotu

Czas zakresu pracy [min]

Start

1,2

Wznoszenie

2,0

Zniżanie

1,2

Podejście

2,3

Kołowanie (bieg jałowy)

26,0

Tabela 3.8. Typy silników lotniczych [25, 26, 29, 104]
Grupa

Typ silników

T1

Silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe o ciągu startowym do 36 kN

T2

Silniki turboodrzutowe i turbowentylatorowe o ciągu startowym równym lub większym 36 kN

T3

Silniki rodziny JT3D (np. Boeing 707, DC-8)

T4

Silniki rodziny JT8D (np. Boeing 727, DC-9)

T5

Silniki samolotów naddźwiękowych

P1

Silniki tłokowe

P2

Silniki turbośmigłowe

W związku z tym, że nie ma dokumentu, w którym byłyby zawarte informacje na temat
emisyjności samolotów z silnikami tłokowymi, badania tego typu są innowacyjne i pomogą
w określeniu testu bądź testów emisyjności dla danej grupy samolotów sportowych [7, 25, 26,
29, 104].
Przykładowo dla silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych stosowanych
w samolotach poddźwiękowych, wymaga się, aby poziom badanych emisji (w stosunku masy
danego zanieczyszczenia gazowego podczas testu LTO do ciągu nominalnego) spełniał następujące normy:
a) węglowodory – 19,6 g/kN;
b) tlenek węgla – 118 g/kN;
c) tlenki azotu – różnie dla równego typu silnika.
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Wartość emisji zanieczyszczeń wyznaczana jest według następującego wzoru (3.3):
Emisja [g/kN] = EI [g/kg paliwa] · ge [kg paliwa/kN·h] · czas [h]

(3.3)

gdzie: EI – tzw. wskaźnik (liczba) emisji, ge – jednostkowe zużycie paliwa.
Z powyższego wzoru (3.3) wynika, że całkowita masa (wyrażona w gramach) substancji
emitowanej, jako zanieczyszczenie podczas cyklu LTO, odniesiona jest do ciągu startowego
mierzonego na poziomie morza (F00). Dla pełnego cyklu LTO (rys. 3.17) sumuje się wartości
emisji dla każdego fragmentu cyklu, uzyskując tym samym sumaryczną wartość emisji odniesioną do ciągu startowego, a oznaczaną Ep/F00 [g/kN].

1.

3.

Start: 0,7 min
Ciąg silnika: 100%

Lądowanie: 4 min
Ciąg silnika: 30%

2.

Wznoszenie: 2,2 min
Ciąg silnika: 85%

4.

Kołowanie: 26 min
Ciąg silnika: 7%

Rys. 3.17. Procedura certyfikacji emisji w cyklu LTO [56]

Z równania (3.3) wynika, że istnieją dwie metody zmniejszania emisji tlenków azotu. Jedna polega na doskonaleniu konstrukcji komory spalania w celu zmniejszenia wartości wskaźnika emisji, a druga to zmniejszanie zużycia paliwa przez zmniejszanie parametru cj.
Standardy ICAO dla zadymienia spalin wyrażanego za pomocą tzw. liczby zadymienia (D)
określa się według wzoru (3.4):
−0,274
D = 83,6 ∙ F00

(3.4)

Ograniczenie to „dąży” do wyeliminowania widzialnego zadymienia spalin z gazów wylotowych silnika. Zmniejszenie wartości zadymienia wraz ze wzrostem ciągu tłumaczy się faktem zmniejszenia stężenia cząstek stałych w strumieniu gazów wylotowych o większych
rozmiarach.
W pozostałych częściach Załącznika 16 ICAO opisane są zasady pomiaru emisji gazowych, ogólne procedury prób oraz sposób obliczeń poszczególnych danych. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że normy emisji i zakres badań podano tylko i wyłącznie dla silników turboodrzutowych i turbowentylatorowych. Nie ma zapisów dotyczących statków powietrznych wykorzystujących silniki tłokowe. Dlatego też, w powyższej pracy przedstawiono opis metodyki
i wyniki emisji szkodliwych związków spalin silników samolotów akrobacyjnych. Dzięki
temu, możliwe będzie zobrazowanie emisyjności, dynamicznie rozrastającego się lotnictwa
General Aviation i jej wpływu na środowisko [20, 25, 26, 29–30, 36, 43, 49, 51, 52, 60, 62,
63–66, 84, 89, 104].
Test LTO dotyczy operacji lotniskowych oraz lotu (wznoszenia i zniżania) do wysokości
3000 stóp. Najdłuższą fazą, jest faza kołowania i uwzględnia ona kołowanie po wylądowaniu
statku powietrznego oraz kołowanie przed startem. Ze względu na charakter pracy jednostek

3. Emisja spalin w lotnictwie

38

napędowych podczas fazy kołowania, charakteryzuje się ona największą emisją tlenu węgla i
węglowodorów. Z kolei fazy startu i znoszenia są kluczowe w aspekcie emisji tlenków azotu.
Test LTO dotyczy operacji okołolotniskowych (99% – faza lotu).
Przykładowe wartości współczynników emisyjnych w fazie lotu dla małych samolotów
napędzanych silnikami tłokowymi (np. Cessna 152), przedstawiono na rys. 3.18. Przedstawione wyniki dotyczą lotu na wysokości do 950 m i ponad 950 m. Największe różnice wynikające z wysokości lotu są obserwowane w zakresie wskaźników emisji węglowodorów i
tlenku węgla.
Współczynniki emisji EI [g/kg]
Wysokość
lotu [m]

Zużycie
paliwa
NOx

HC

CO

SO2

do 950

36 L/h

2,70

20,09

1,054

0,21

ponad 950

36 L/h

4,00

12,5

1,08

0,17

Rys. 3.18. Wskaźniki emisji w fazie lotu dla małych samolotów napędzanych
silnikami tłokowymi (przykład)

Stężenia związków toksycznych w spalinach z samolotu i samochodu wykazują znaczące
różnice (rys. 3.19). Dla porównywalnych warunków podróżowania, wyrażonych w prędkości,
którą przyjęto na poziomie 130 km/h, stężenie tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu
w spalinach jest wielokrotnie większe niż w spalinach samochodowych. W przypadku stężenia tlenku węgla azotu zarejestrowano 110 razy większe stężenia w spalinach samolotu. Zawartości tlenków azotu i węglowodorów w spalinach samolotu przekroczyła wartości zarejestrowane w przypadku spalin samochodowych odpowiednio 10 i 580 razy. Jedyny związek,
który był analizowany i było go mniej w spalinach samolotu, to dwutlenek węgla (–40%).

Prędkość
obrotowa
[obr/min]

Prędkość lotu
130 km/h

Prędkość
jazdy
130 km/h

Porównanie
emisji
sekundowej

2000

4000

samolot# /
samochód*

~ Emisja
godzinowa
[g/h]

CO !
HC
NOx
CO2

#

13450
17,74
2,45
50150

34,25
0,00856
0,0685
20550

PZL Wilga
* Euro 5

390 x więcej
2050 x więcej
35 x więcej
2,4 x więcej

Rys. 3.19. Porównanie emisji związków spalin z samolotu i z samochodu
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Badania w zakresie analizy emisji spalin w teście LTO prowadzili m.in. Adolfo i in. [3]
w zakresie silników turboodrzutowych. Wykorzystując rzeczywiste warunki pracy silnika
GE-90-94B samolotu Boeing 777 dokonano analiz symulacyjnych. Bazując na teście LTO
stwierdzono duże zgodności zużycia paliwa (błąd do 6%) oraz emisji NOx (błąd poniżej 1%)
uzyskane podczas badań symulacyjnych oraz tych, przedstawionych przez ICAO.
Tokuslu [93] dokonał analiz związanych z emisją spalin, które koncentrują się na ocenie
zanieczyszczeń powietrza, w tym tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów z samolotów
podczas cykli lądowania i startu (LTO) za rok 2018 na międzynarodowym lotnisku w Tbilisi
w Gruzji. Model estymacji oparty jest na danych lotu zarejestrowanych przez TAV Airports
Holding Corporations w Gruzji. Oparto się na uwzględnianiu typów i liczbie statków powietrznych, typie silnika, liczbie pasażerów i wskaźnikach emisji z bazy danych emisji spalin
z silnika Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Całkowitą emisję z samolotów
podczas cyklu LTO oszacowano na 429 t/r (247 t/r dla NOx, 161 t/r dla CO i 20 t/r dla HC) na
międzynarodowym lotnisku w Tbilisi. Loty międzynarodowe były odpowiedzialne za 99%
całkowitej emisji LTO ze wszystkich lotów w 2018 r. Wyniki wskazały, że NOx były emitowane głównie podczas startu i wznoszenia, stanowiąc 27% i 37% całkowitej emisji. Tlenek
węgla i węglowodory były głównie wytwarzane w trybie kołowania, odpowiadając za 77%
i 70% całkowitej emisji. Szacunki wskazują, że skrócenie o 2 min czasu kołowania spowoduje zmniejszenie emisji LTO o około 5%. Aby prognozować przyszłe emisje, oszacowano, że
wzrost o 50% cykli LTO może spowodować wzrost emisji o 55–60%.
Zhou i in. [106] w prowadzonych badaniach stwierdzili, że emisja spalin z cywilnych statków powietrznych podczas lądowania i startu (LTO) jest ważnymi źródłami zanieczyszczeń
powietrza, ale w Chinach poświęcono im niewystarczającą uwagę. Dokładne oszacowanie
tych emisji jest ograniczone przez brak ważnych parametrów, takich jak szczegółowe informacje o locie oraz dynamiczny czas wznoszenia i trybów podejścia podczas LTO, które są
zależne od wysokości warstwy mieszania. Opracowano więc zależność między czasem lotu
a wysokością lotu, wykorzystując informacje o wysokości w czasie rzeczywistym w danych
przekazu danych meteorologicznych statku powietrznego, a następnie obliczono rzeczywisty
czas dla każdego lotu w tych dwóch trybach w oparciu o faktyczną wysokości warstwy mieszania z obserwacji meteorologicznej. Następnie oszacowano godzinowe emisje cywilnych
statków powietrznych na podstawie bazy danych każdego lotu. Całkowita emisja tlenków
azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki, węglowodorów i cząstek stałych z cykli LTO lotów
krajowych w Chinaduring (2015) wyniosły odpowiednio 38 Gg, 30 Gg, 12 Gg, 2,4 Gg i 0,7
Gg. Obliczono znaczne miesięczne, dzienne i godzinne wahania emisji wynikające z harmonogramu lotów. Stwierdzono większe różnice między nowym szacunkiem a emisjami obliczonymi metodą tradycyjną. W porównaniu z emisjami oszacowanymi na podstawie domyślnego parametru uzyskanego z Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, średnia
różnica rocznych emisji między lotniskami z najnowszymi szacunkami dla różnych zanieczyszczeń wynosiła około 30,3% w trybie wznoszenia i 81,4% w trybie podejścia; w porównaniu z szacowanymi emisjami w oparciu o metodę zaproponowaną przez China National
Guide, średnia różnica rocznych emisji między portami lotniczymi wyniosła 37,4% (NOx),
8,4% (CO), 73,1% (HC) i 58,1% (PM) podczas procesu LTO.
W badaniach prowadzonych przez Yılmaza [103] przedstawiono oszacowanie emisji gazów zanieczyszczających, w tym tlenków azotu, węglowodorów i tlenku węgla, ze statków
powietrznych podczas cykli lądowania i startu (LTO) za rok 2010 na lotnisku Kayseri w Turcji. Obliczenia emisji przeprowadzono na podstawie danych z lotu zarejestrowanych przez
Państwowe Władze Lotnisk i Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego – Engine
Emission Data Bank (EEDB), które posłużyły do obliczeń. Całkowitą emisję zanieczyszczeń
z samolotów podczas lądowania i startów obliczono na 178 t/r (8,4 t/r dla HC, 67 t/r dla CO
i 103 t/r dla NOx) na lotnisku Kayseri w 2010 r. Szacuje się, że skrócenie o 2 min czasu ko-
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łowania powoduje zmniejszenie emisji LTO o około 4%. Wzrost o 25% cykli lądowania
i startu powoduje wzrost emisji zanieczyszczeń o około 11%. Loty krajowe były odpowiedzialne za 68% całkowitej emisji LTO ze wszystkich lotów na lotnisku w Kayseri w 2010
roku.
Wzrost ruchu lotniczego na międzynarodowym lotnisku Szanghaj Pudong (PVG) wzbudził
wiele obaw w związku z potencjalnym wpływem na lokalną jakość powietrza i zdrowie ludzi;
jednak udział emisji spowodowany działalnością statków powietrznych, wpływ na jakość
powietrza i skutki zdrowotne pozostają niejasne. W związku z tym, w badaniach prowadzonych przez Xu i in. [99], naziemne dane operacyjne pochodzące ze zbioru danych Aircraft
Communication Addressing and Reporting System (ACARS) są na nowo wykorzystywane do
uzyskania parametrów emisji specyficznych dla PVG 10 różnych kombinacji samolot–silnik
podczas faz kołowania i kołowania cykl lądowania i startu (LTO). Uzyskane parametry emisji
wraz z warunkami eksploatacji specyficznymi dla PVG są stosowane do ilościowego określenia rocznych emisji w 2017 roku. Analiza wyników wskazała na zauważalne rozbieżności
między skorygowanymi przepływami paliwa i wskaźnikami emisji NOx (emission indicies –
EI) a tymi, które są certyfikowane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Roczna emisja HC, CO, NOx, NO, NO2, HONO, HNO3, SO2, SO42−, BC (black
carbon), węgla organicznego (OC – organic carbon) i PM2,5 przy skorygowanych parametrach emisji wynoszą odpowiednio: 3,82 ∙ 105 kg, 4,35 ∙ 106 kg, 5,36 ∙ 106 kg, 4,40 ∙ 106 kg,
9,58 ∙ 105 kg, 1,03 ∙ 105 kg, 3,83 ∙ 103 kg, 5,47 ∙ 106 kg, 3,56 ∙ 105 kg, 1,31 ∙ 104 kg, 5,43 ∙ 104
kg, 4,73 ∙ 103 kg i 7,22 ∙ 104 kg, a zastosowanie maksymalnej wysokości warstwy mieszającej
przyczynia się do wzrostu emisji nawet o 16,9% (NOx). Alternatywne oszacowanie emisji BC
prowadzi do wzrostu o 50% w porównaniu z przybliżeniem 3 pierwszego rzędu (first-order
approximation 3 – FOA3), podczas gdy można oczekiwać zmniejszenia emisji PM2,5 poprzez zminimalizowanie zawartości siarki w paliwie.
Emisja związków szkodliwych z silników statków powietrznych podczas cyklu lądowania
i startu są zwykle szacowane na podstawie modelu obliczeniowego i parametrów emisji opublikowanego przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego; jednak parametry
certyfikowane przez ICAO zasadniczo nie mają zastosowania do pojedynczego portu lotniczego. W badaniach Xu i in. [100] analizowano czasy pracy, parametry paliwa i emisję 8 modeli samolotów podczas fazy kołowania na międzynarodowym lotnisku Szanghaj Hongqiao
(SHA) z danymi Aircraft Communication Addressing and Reporting System (ACARS) i porównywane z odpowiednimi wartościami, do których odwołuje się ICAO. Wyniki pokazują
rozbieżności między wartościami specyficznymi dla SHA i certyfikowanymi przez ICAO.
Czasy kołowania w SHA są znacznie zawyżone (do 35,3%) przez ICAO dla wszystkich analizowanych modeli statków powietrznych, podczas gdy czasy kołowania są bardzo zbliżone
do wartości referencyjnej ICAO z odchyleniem w granicach od –6,3% do 9,7%. W większości przypadków zużycie paliwa i wskaźniki emisji (EI) są przeszacowywane przez ICAO,
a zakres przeszacowania może sięgać odpowiednio 21,6% i 28,3%.
Opublikowane wskaźniki emisji cząstek stałych dla operacji statków powietrznych dotyczą
niewielkiej grupy samolotów i nie zostały uwzględnione w bazach danych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Prace prowadzone przez Mazaheri i in. [58] dotyczą
tej luki w wiedzy, wykorzystując najnowsze postępy w ilościowym określaniu emisji cząstek
stałych z samolotów. Roczna emisja liczby cząstek stałych, masy cząstek stałych (PM2,5)
i tlenków azotu podczas cykli lądowania i startu statku powietrznego (LTO) oraz procedur
obsługi naziemnej zostały zaprezentowane dla statków powietrznych na przykładzie lotniska
Brisbane Airport BNE (krajowe i międzynarodowe).
Podobne badania z uwzględnieniem PM2.5 prowadził Yang i in. [102]. W publikacji
przedstawiono emisje zanieczyszczeń powietrza z samolotów i innych źródeł na Międzynarodowym Lotnisku w Pekinie w 2015 roku. Oszacowano je przy użyciu ulepszonej metody,
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w której uwzględniono wysokość warstwy mieszania obliczonej na podstawie lotniczego
przekaźnika danych meteorologicznych (AMDAR – aircraft meteorological data relay), zamiast korzystać z wysokości (915 m) zalecanej przez ICAO. Roczna emisja NOx, CO, VOC,
SO2 i PM2,5 na lotnisku wynosiła odpowiednio 8,76 ∙ 103, 4,43 ∙ 103, 5,43 ∙ 102, 4,80 ∙ 102 i
1,49 ∙ 102 t/r. Rozkład przestrzenno-czasowy emisji ze statków powietrznych był systematycznie analizowany w celu zrozumienia charakterystyk emisji z samolotów. Wyniki wskazują, że NOx był emitowany głównie podczas startu i wznoszenia, stanowiąc 20,5% i 55,5%
całkowitej emisji. CO i HC były emitowane głównie w fazie kołowania, stanowiąc 92% całkowitej emisji. Ponieważ latem wysokość warstwy mieszającej była duża, emisja z samolotów była na najwyższym poziomie przez cały rok. Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji
emisji przeprowadzono symulację czterech sezonów z wykorzystaniem modelu WRF-CMAQ
w domenie otaczającej lotnisko. Wyniki wskazały, że udział w PM2,5 był stosunkowo duży
zimą; średni wpływ wynosił około 1,15 μg/m3 w promieniu 1 km wokół lotniska. Tymczasem
najbliższa okolica i południowo-zachodnie obszary lotniska są najbardziej wrażliwe na
PM2,5.
Przedstawione badania dotyczące analiz wpływu emisji spalin podczas cyklu LTO są istotne dla poznania wpływu lotnictwa na środowisko. Brak jest obligatoryjnych wytycznych co
do badania emisji spalin z jednostek napędowych stosowanych w samolotach lekkich. W dostępnej literaturze, również tej przedstawionej w niniejszej pracy przedstawiono różne próby
oceny emisji z lekkich statków powietrznych, prowadzone np. przez adaptację faz testu LTO
do mniejszych jednostek napędowych. W niniejszej pracy poruszana jest tematyka związana
z oceną emisji z samolotów akrobacyjnych. W opinii autorki aspekt ten jest bardzo ważny
i niesłusznie pomijany, ponieważ loty akrobacyjne odbywają się w niewielkiej odległości od
nierzadko tłumnie zgromadzonej publiczności. W pracy zaproponowano metodykę oceny
emisji spalin z tego typu samolotów z wykorzystaniem punktów pracy silnika spalinowego,
które w dużej mierze odwzorowują punkty pracy podczas przykładowego lotu akrobacyjnego.

4. Cel i zakres pracy
4.1. Identyfikacja problemu badawczego
Praca dotyczy oceny emisyjności lotniczych silników tłokowych samolotów sportowych
podczas lotów akrobacyjnych. Badania przeprowadzone były na tłokowych silnikach lotniczych: Lycoming AEIO-580 B1A oraz Lycoming-540 L1B5D. Są to silniki 6-cylindrowe
typu bokser, ze śmigłem przestawialnym manualnie w locie. We wstępnych wynikach badań
zaprezentowano wartości prędkości obrotowych, na jakich najczęściej odbywa się lot. Wyznaczono wartości teoretyczne i obliczeniowe punkty charakterystyczne, na podstawie których będą wykonywane próby przedlotowe przy użyciu aparatury pomiarowej. W dalszym
etapie opracowano test emisyjny dla samolotów akrobacyjnych.
Aby poprawnie zrozumieć całokształt zasadności badań należy przybliżyć konkretne informacje dotyczące specyfiki lotów akrobacyjnych, a także należy zaznajomić się ze schematem blokowym pracy (rys. 4.1). Określenie parametrów eksploatacyjnych samolotów akrobacyjnych, a w konsekwencji wartości emisji szkodliwych związków spalin, umożliwi określenie oddziaływania tego typu statków powietrznych na środowisko naturalne człowieka. Na
podstawie przeanalizowanej literatury występuje brak informacji na temat badań, związanych
z powyższymi analizami w aspekcie samolotów akrobacyjnych oraz z oceną ich oddziaływania na środowisko w rzeczywistych warunkach eksploatacji.
Celem pracy jest analiza oddziaływania samolotów akrobacyjnych na środowisko, opracowanie testów badawczych, a także wyznaczenie dalszych kierunków badań.
W związku z dynamicznym rozwojem akrobacji i coraz większą liczbą użytkowanych
sportowych samolotów akrobacyjnych, istnieje potrzeba zbadania oddziaływania silników
tłokowych na środowisko. Szkolenia pilotów akrobacyjnych są czasochłonne. Często zanim
dany pilot dojdzie do bezpiecznego i zadowalającego poziomu latania, spędza w powietrzu
dziesiątki godzin. Zdobycie odpowiednich umiejętności to zazwyczaj znaczna liczba startów
i lądowań. Prawidłowe przygotowanie pilota do zawodów akrobacyjnych, tak aby prezentował właściwy poziom, to odbyte przed zawodami minimum 80 stref, trwających między 10
a 15 min czystego lotu akrobacyjnego.
W pracy przedstawiono wartości emisji spalin wybranych samolotów sportowych. Dzięki
temu możliwe było uzyskanie prawdopodobnych wyników emisji spalin podczas lotu akrobacyjnego oraz tego, w jakim stopniu emisje te oddziałują na nasze środowisko. Poprzez analizę
lotu akrobacyjnego oraz wartości zadanych pracy silnika wyznaczono średnie wartości emisji
związków szkodliwych wybranego silnika. Pozwoliły one na dokonanie oceny emisji związków szkodliwych spalin podczas wykonania lotu akrobacyjnego.
Założenia pracy:
− w pierwszej kolejności zostanie stworzony układ akrobacyjny i wykonana seria 10 lotów na obu samolotach,
− na podstawie wykonanych lotów zostaną wybrane punkty charakterystyczne (wartości
prędkości obrotowych), dla których wykonane zostaną pomiary podczas próby przedlotowej,
− następnie zostaną wykonane pomiary emisji spalin podczas, tzw. „zimnego rozruchu”,
− kolejnym etapem będzie wykonanie pomiarów emisji spalin podczas próby przedlotowej zaczerpniętej z instrukcji użytkowania w locie danego samolotu,
− dalszym etapem będzie ocena emisji spalin podczas danego lotu akrobacyjnego,
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− porównane będą dwa typy samolotu: samolot starszego typu, tj. Zlin 50LS oraz samolot
nowszego typu Extra 330LC,
− przeprowadzona będzie ocena emisji szkodliwych związków spalin podczas lotu akrobacyjnego,
− dodatkowo opracowany będzie ogólny test emisyjności dla samolotów akrobacyjnych,
− do badań wybrano silniki Lycoming, które są najczęściej użytkowane na samolotach
akrobacyjnych wykonujących loty na całym świecie.
Analiza procedur emisji pochodzenia lotniczego wykazuje braki w zakresie małych statków powietrznych, co tłumaczy się faktem, że użytkowanie samolotów lekkich nie jest tak
powszechne, jak samolotów liniowych. Należy jednak zwrócić uwagę, że samoloty lekkie,
a zwłaszcza samoloty akrobacyjne często są użytkowane w małych odległościach od osób
trzecich. Realizację celu pracy rozpoczęto od przybliżenia zagadnień związanych z akrobacją
lotniczą oraz wykorzystywanymi w niej statkami powietrznymi. Kolejnym etapem było zaproponowanie autorskiego układu akrobacyjnego. Podczas wykonywania wspomnianego
układu akrobacyjnego, dokonano rejestracji prędkości obrotowej silnika oraz nastaw dźwigni
ciągu. Zarejestrowane parametry posłużyły do stworzenia propozycji autorskiego testu badawczego silników spalinowych stosowanych w samolotach akrobacyjnych. Następny etap
obejmował wykonanie pomiarów emisji spalin z wykorzystaniem metodyki zaproponowanej
w autorskim teście. Uzyskane wyniki porównano również z wartościami w zbliżonym teście
pomiarowym. Na zakończenie sformułowano wnioski i kierunki dalszych badań.

4.2. Plan badań
Harmonogram opracowano w taki sposób, aby badania odbyły się w okresie letnim, by nie
było potrzeby „sztucznego” grzania silnika i oleju. Obowiązek dogrzania silnika, gdy temperatura powietrza obniży się do 5oC (i poniżej) narzucony jest w instrukcji użytkowania
w locie i instrukcji obsługi technicznej samolotu [38–42].
Etap pierwszy – „czarna skrzynka”:
− stworzenie urządzenia, które mogłoby zapisać dane dotyczące położenia przepustnicy
oraz zapisania wartości prędkości obrotowych,
− wybór miejsc na montaż urządzeń,
− montaż urządzeń w kabinie pilota tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu lotów.
Etap drugi – badania podczas lotów akrobacyjnych:
− wykonanie typowego układu akrobacyjnego, wyrysowanie go w programie OpenAero
oraz wydruk do kabiny,
− przygotowanie i montaż „czarnej skrzynki”,
− wykonanie na każdym samolocie zestawu lotów akrobacyjnych,
− wykonywanie lotów akrobacyjnych w podobnych warunkach atmosferycznych,
− zebranie materiałów z „czarnych skrzynek” oraz ich opracowanie.
Etap trzeci – badania podczas prób przedlotowych:
− zimny rozruch i nagrzewanie silnika – pomiar stężenia związków szkodliwych spalin,
− próba przedlotowa – pomiar stężenia związków szkodliwych spalin.
Etap czwarty – ocena emisyjności podczas lotów akrobacyjnych:
− opracowanie narzędzia do oceny emisyjności silników samolotów akrobacyjnych,
− wykonanie oceny emisyjności samolotów podczas lotu akrobacyjnego,
− weryfikacja testu emisyjności dla samolotów akrobacyjnych.
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5. Metodyka realizacji celu pracy
5.1. Wprowadzenie
Prowadzenie pomiarów emisyjnych dotyczących samolotów możliwe jest jedynie w warunkach naziemnych. Wszystkie prace przedstawione w rozdziale 3.4 dotyczą właśnie takiego
rozwiązania. Przejście z badań w locie na badania stacjonarne podyktowane jest możliwościami technicznymi takich prac oraz dodatkowo:
a) bezpieczeństwem lotu,
b) brakiem miejsca w kabinie pilota samolotu akrobacyjnego,
c) brakiem niezbędnego zasilania urządzeń pomiarowych, do których wymagana jest moc
o wartości ponad 2 kW,
d) przepisami lotniczymi – z których wynika, że każde urządzenie musi mieć dopuszczenie do lotu.
Z powyższych aspektów wynika konieczność wykonania symulacyjnych warunków pracy
silnika w locie akrobacyjnym w postaci prac naziemnych podczas opracowania autorskiego
testu badawczego. Z tego względu prace badawcze podzielono na część wykonywaną pod
czas lotu oraz cześć prac stacjonarnych.
Prace wykonane podczas lotu dotyczyły głównie (szczegółowy plan podano w rozdziale
poprzednim):
a) montaż autorskich rejestratorów zapisu charakterystycznych wielkości podczas lotu
samolotu,
b) wykonanie układów lotów akrobacyjnych wraz z rejestracją parametrów lotu.
Do prac wymagających badań naziemnych zaliczono:
a) zimny rozruch silnika w aspekcie pomiarów stężenia związków szkodliwych,
b) próbę przedlotową w odniesieniu do pomiarów stężenia związków szkodliwych.
Pozostałe czynności dotyczące analiz badań nie zostały tutaj uwzględnione. Z przedstawionych prac badawczych wynika, że część z nich wymagała badań w locie, co wskazuje na
stopień komplikacji całego planu badawczego.
W dalszej część rozdziału przedstawiono aparaturę badawczą wykorzystaną zarówno do
badań prowadzonych w locie oraz badań naziemnych.

5.2. Opis obiektów badawczych
5.2.1. Samolot Zlin 50LS
Prace nad samolotem akrobacyjnym Zlin 50 rozpoczęto w 1973 roku. Decyzja o powstaniu
nowego projektu „akrobaty” podyktowana była tym, że na świecie powstało wiele unowocześnionych statków powietrznych, które znacząco wyprzedzały technologicznie samoloty Zlin
526. Pierwszy prototyp samolotu Zlin 50 powstał już po półtora roku od powstania pomysłu.
Był to samolot zbudowany z uwzględnieniem wcześniejszych konstrukcji samolotów Zlin 42
i Zlin 43. Grupa konstruktorów z Czech na czele z J. Mikulą, przystąpiła do prac nad projektem Zlin 50. Popularna „pięćdziesiątka” projektowana była z wykorzystaniem programów
komputerowych. Miało to na celu, jak najlepszą poprawę warunków aerodynamicznych samolotu. Głównym problemem okazało się dobranie odpowiedniego silnika. W Czechach nie
produkowano silników o odpowiednich parametrach, dlatego też pierwszy Zlin 50 wyposażony został w silnik Lycoming AEIO-540-D4B5 o mocy 191 kW i trójłopatowe śmigło firmy
Hartzell. Projektanci dążyli także do jak największej redukcji masy płatowca. W tym celu
zastosowano bezpośrednie mocowanie skrzydeł do ramy kadłuba, podwozie wykonano
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z tytanu, a kadłub z cieńszej blachy i płótna. Główny zbiornik paliwa mieści tylko 60 dm3
paliwa, co wystarcza do wykonania jednego lotu akrobacyjnego. Aby odbyć dłuższy lot należy zamontować dodatkowe zbiorniki paliwa, które zakładane są na końcówkach skrzydeł.
Zlin swój pierwszy lot wykonał w 1975 roku. Dalsze próby w locie wykazały, że wszystkie
założenia spełniono i samolot wszedł do seryjnej produkcji. Podstawowa wersja samolotu
nosiła nazwę Zlin Z-50L. Samolot ten został dopuszczony przez FAA do wykonywania akrobacji w zakresie przeciążeń od 9 g do –6 g. W 1981 roku zmieniono silnik na Lycoming AEIO-540 L1B5D o mocy 222 kW. Wersję tę oznaczono Zlin Z-50LS. Wersję tę dopuszczono
do akrobacji w zakresie przeciążeń od 8 g do –6 g. W 1991 roku zmodyfikowano kształt
skrzydeł, zamontowano dodatkowe zbiorniki paliwa oraz smugacz (wytwornicę dymu do pokazów), dzięki czemu powstała wersja Z-50 LX. Cztery samoloty tej wersji używane były do
2018 roku przez ekipę Red Bulla Flying Bulls Aerobatics Team. Samoloty Zlin 50 znajdują
się także na stanie polskiej Grupy Akrobacyjnej Żelazny [39, 42].
Opis konstrukcji
Zlin 50LS jest samolotem jednoosobowym z konstrukcją metalową półskorupową, kadłub
wykonany jest ze stali i pokryty lekkimi stopami, i tkaniną. Skrzydła niedzielone o obrysie
trapezowym, konstrukcji całkowicie metalowej. Dwudźwigarowe z pracującym pokryciem
(rys. 5.1). Wznios skrzydeł jest minimalny, profil skrzydła gruby. Na górnej powierzchni lewego skrzydła znajduje się mata antypoślizgowa dla pilota. Na prawie całej rozpiętości
skrzydeł znajdują się klapolotki konstrukcji całkowicie metalowej, pokryte blachą żłobkowaną. Samolot nie posiada klap. Końcówki skrzydeł są przystosowane do zawieszania na nich
zbiorników dodatkowych paliwa (po 50 dm3 każdy), przydatnych podczas przebazowania
samolotu na dalsze odległości. Samolot posiada podwozie stałe główne z kółkiem tylnym.
Szczegółowe dane techniczne zostały przedstawione w tabeli 5.1.

Rys. 5.1 Samolot Zlin 50LS
Tabela 5.1. Dane techniczne i osiągi samolotu Zlin 50LS [42]
Dane techniczne
Rozpiętość bez zbiorników dodatkowych [m]

8,58

Rozpiętość ze zbiornikami dodatkowymi [m]

9,03

Długość [m]

6,62

Wysokość podczas postoju na ziemi [m]

1,98

Powierzchnia nośna [m ]

12,50

2
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Tabela 5.1cd. Dane techniczne i osiągi samolotu Zlin 50LS [42]
Osiągi
Prędkość maksymalna [km/h]

328

Prędkość przelotowa [km/h]

263

Prędkość wznoszenia [m/s]

8,0

Zasięg [km]

640

Pułap [m]

5200

Dopuszczalne przeciążenia [g]

+8/–6

Masa własna [kg]

600

Maksymalna masa startowa [kg]

760

Opis zespołu napędowego
Lotniczy silnik tłokowy typu Lycoming AEIO-540 L1B5D (rys. 5.2) o mocy 222 kW to
sześciocylindrowy, czterosuwowy bokser chłodzony powietrzem. Z rozrządem zaworowym
i wałem rozrządu na głowicach, bez sprężarki z wtryskiem paliwa niskiego ciśnienia do kolektora dolotowego przed zaworami dolotowymi. Silnik z pełnym wyposażeniem do lotu
akrobacyjnego. Układ zapłonowy składa się z dwóch układów iskrowników. Szczegółowe
dane dotyczące silnika przedstawiono w tabeli 5.2 [39, 42].

Rys. 5.1. Silnik Lycoming AEIO-540-L1B5D
Tabela 5.2. Dane ogólne silnika samolotu Zlin 50LS [39, 42]
Napęd Lycoming AEIO-540-L1B5D
Liczba cylindrów [–]
Średnica cylindra [mm]
Skok tłoka [mm]

Wartość
6
130
111,125

Objętość skokowa silnika [dm3]

8,85

Stopień sprężania [–]

8,5

Maksymalna moc startowa [kW, obr/min]

222, 2700

Zastosowano śmigło typu Hoffmann Ho-123K-V (tab. 5.3), prawoskrętne, całkowicie automatyczne. Skok śmigła jest zależny od nastaw pilota.
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Tabela 5.3. Dane ogólne śmigła samolotu Zlin 50LS [39, 42]
Śmigło typu Hoffmann HO V-123K-V

Wartość

Średnica [mm]

2000

Kierunek obrotu

prawy

Liczba łopat

3

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

2970

Paliwo
Nieetylizowana benzyna lotnicza min. liczba oktanowa 72. Użycie benzyny etylizowanej
jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli zawartość czteroetylku ołowiu nie przekroczy 0,06% objętości. Najczęściej wykorzystywana benzyna lotnicza Avgas 100LL. Dane dotyczące instalacji
paliwowej i olejowej zostały przedstawione w tabelach 5.4 i 5.5.
Tabela 5.4. Dane ogólne instalacji paliwowej samolotu Zlin 50LS [39, 42]
Wartość

Dane techniczne
Objętość zbiornika głównego [dm ]
3

60

Objętość zbiorników dodatkowych [dm ]

100

Objętość zbiornika rozchodowego [dm ]

5

3

3

Całkowita objętość zbiorników [dm3]

160

Objętość paliwa możliwa do wykorzystania [dm ]
3

154

Oleje
Olej mineralny o lepkości kinematycznej min. 20 cSt przy 100°C, pozostałość nagaru nie
może przekroczyć wartości 0,4. Najczęściej stosowane Aero Shell W100 w strefie umiarkowanej i Aero Shell W120 w warunkach tropikalnych.
Tabela 5.5. Dane ogólne instalacji olejowej samolotu Zlin 50LS [39, 42]
Wartość

Dane techniczne
Maksymalna objętość [dm ]
3

15

Minimalna objętość kategoria akrobacyjna [dm ]

11

Minimalna objętość kategoria normalna [dm3]

10

3

5.2.2. Samolot Extra 330LC
Samolot oblatany w 1988 roku w Niemczech. Jest to jeden z najpopularniejszych samolotów akrobacyjnych na świecie. Jeden samolot znajduje się także w polskiej Grupie Akrobacyjnej Żelazny i jeden jest na stanie Politechniki Poznańskiej. Extra została zaprojektowana
głównie, jako samolot do wykonywania wiązanek akrobacji.
Opis konstrukcji
Extra 330LC jest dwumiejscowym, całkowicie wykonanym z kompozytu dolnopłatem ze
stałym podwoziem głównym i z kółkiem ogonowym (rys. 5.3). Kadłub samolotu składa się ze
spawanych rur stalowych wraz z okuciami mocowania usterzenia ogonowego i skrzydeł. Poszczególne obszary kadłuba pokryte są różnymi materiałami. Wszystkie części kompozytowe
zabezpieczone są przed wilgocią i promieniowaniem UV przez zastosowanie warstwy poliestru nienasyconego, wypełniacza akrylowego i farby akrylowej jako warstwy wierzchniej.
W tylnej części kadłub jest kryty płótnem.
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Rys. 5.3. Samolot Extra 330LC

Skrzydła są całkowicie wykonane z kompozytu; z dźwigarem głównym, łączone w kadłubie; obrys skrzydła trapezowy. Powierzchnia skrzydeł z racji budowy kompozytowej, na którą
wpływ ma wysoka temperatura, zabezpieczona jest specjalnym termometrem. Wskaźnik ten
umieszczony jest po prawej stronie pilota w przedniej kabinie na dźwigarze, dzięki temu dowódca statku powietrznego może zobaczyć ostrzeżenie przed zbyt dużym stopniem nagrzania
powierzchni skrzydeł. Jest to ważne ze względu na to, że wysokie temperatury mogą spowodować odkształcenie powierzchni skrzydła i dźwigara, co skutkować może wystąpieniem sytuacji niebezpiecznej. Wskaźnik świeci na czerwono, gdy temperatura wewnętrzna skrzydła
dojdzie do 72oC. Wówczas należy schować samolot przed działaniem promieni słonecznych
i poczekać, aż konstrukcja się ochłodzi. W skrzydle zamontowane są na stałe zbiorniki dodatkowe. Na końcówkach skrzydeł znajdują się „piramdki” (rys. 5.4), pomagające pilotowi
w określeniu kątów, poziomu i pionu w różnych konfiguracjach lotu. Na górnej powierzchni
lewego skrzydła znajduje się mata antypoślizgowa dla pilotów. Lotki mają wyważenie masowe, skrzydła nie posiadają klap. Samolot może także służyć do holowania szybowców, jeżeli
jest wyposażony w zaczep na kółku ogonowym [38, 40, 41].

Rys. 5.4. Piramidka służąca do określania kątów podczas lotów akrobacyjnych
Tabela 5.6. Dane techniczne i osiągi samolotu Extra 330LC [40]
Dane techniczne
Rozpiętość [m]

8,00

Długość [m]

6,96

Wysokość podczas postoju na ziemi [m]

2,59

Powierzchnia nośna [m ]

10,7

2
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Tabela 5.6cd. Dane techniczne i osiągi samolotu Extra 330LC [40]
Osiągi
Prędkość maksymalna [km/h]

407

Prędkość przelotowa [km/h]

293

Prędkość wznoszenia [m/s]

12,0

Zasięg ze zbiornikami dodatkowymi [km]

950

Pułap [m]

4200

Dopuszczalne przeciążenia (max/min) [g]

10/–10

Masa własna [kg]

665

Maksymalna masa startowa [kg]

870

Opis zespołu napędowego
Extra 330LC wyposażona jest w 6-cylindrowy, czterosuwowy o poziomym układzie cylindrów, bokser chłodzony powietrzem silnik firmy Lycoming AEIO-580-B1A (rys. 5.5) o mocy
243 kW; nie posiada sprężarki. Silnik z pełnym wyposażeniem do lotu akrobacyjnego; posiada pompę oleju przydatną podczas lotu odwróconego. Paliwo w silniku wtryskiwane jest
przed zaworami dolotowymi każdego cylindra a sterowanie mieszanką paliwa jest proporcjonalne do przepływu powietrza na wlocie. Silnik wyposażony jest w ręczne sterowanie mieszanki jako układ nadrzędny nad sterowaniem automatycznym. Sterowanie mocą silnika odbywa się ręcznie poprzez sterowanie zaworem motylkowym umieszczonym w rurze zasilania
silnika powietrzem. Zabudowane dyfuzory powietrzne pozwalają na zwiększenie ciśnienia i
wymuszenia sterowanego przepływu powietrza chłodzącego cylindry. Przepływ powietrza
chłodzącego zależny jest od prędkości obrotowej silnika oraz od ciśnienia dynamicznego napływających strug powietrza. Smarowanie silnika realizowane jest przez pompę olejową napędzaną od silnika. W celu zapewnienia poprawnego smarowania silnika w lotach akrobacyjnych, smarowanie realizowane jest przez instalację smarowania silnika w locie odwróconym.
Ograniczenie temperatury oleju zapewnione jest przez zabudowanie dwóch chłodnic. Układ
zapłonowy, tak jak w przypadku samolotu Zlin 50LS, składa się z dwóch układów iskrowników. Dane silnika oraz śmigła przedstawiono w tabelach 5.7 i 5.8.

Rys. 5.5. Silnik Lycoming użytkowany w samolotach Extra 330LC
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Tabela 5.7. Dane ogólne silnika samolotu Extra 330LC [38, 40, 41]
Napęd Lycoming AEIO-580-B1A
Liczba cylindrów [–]

Wartość
6

Średnica cylindra [mm]

135,1

Skok tłoka [mm]

113,1

Objętość skokowa silnika [dm ]

9,3

Stopień sprężania [–]

8,9

3

Maksymalna moc startowa [kW, obr/min]

244, 2700

Tabela 5.8. Dane ogólne śmigła samolotu Extra 330LC [38, 40, 41]
Śmigło typu MTV-9-B-C/C 200-15

Wartość

Średnica [mm]

2000

Kierunek obrotu

lewy

Liczba łopat

3

Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]

–

W samolocie jest zamontowane śmigło trójłopatowe firmy MT Propeller MTV-9-B-C/C
200-15. Skok śmigła, tak jak w przypadku samolotu Zlin 50LS, jest przestawiany w locie
manualnie przez pilota.
Ze względu na to, że zespół napędowy nie posiada sprężarki to silnik jest niedoładowany.
Dzięki temu znikają wszelkiego typu wady powiązane doładowaniem mechanicznym, tj.:
a) ograniczony zakres prędkości obrotowych sprężarek,
b) duża hałaśliwość pracy, wysokie częstotliwości hałasu,
c) możliwe zjawiska falowe za sprężarką,
d) duży wydatek powietrza i duże spręże, które wymagają dobrej szczelności przestrzeni
roboczej sprężarki,
e) w zakresie obciążeń silnika często konieczna regulacja ciśnienia doładowania (zawór
upustowy, rozłączalne sprzęgło).
Paliwo
Nieetylizowana benzyna lotnicza min. liczba oktanowa 100. Najczęściej używany w tego
typu silnikach jest paliwo Avgas 100LL lub Avgas 100. Szczegółowe dane dotyczące instalacji paliwowej i olejowej zostały przedstawione w tabeli 5.9 i 5.10.
Tabela 5.9. Dane ogólne instalacji paliwowej samolotu Extra 330LC [38, 40]
Wartość

Dane techniczne
Objętość zbiornika głównego [dm ]
3

69

Objętość zbiorników dodatkowych [dm3]

120

Objętość zbiornika rozchodowego [dm ]

5,5

Całkowita objętość zbiorników [dm ]

189

Objętość paliwa możliwa do wykorzystania [dm3]

187

3

3
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Oleje
Olej mineralny o lepkości kinematycznej min. 20 cSt przy 100°C, pozostałość nagaru nie
może przekroczyć wartości 0,4. Najczęściej stosowane Aero Shell W100, w warunkach tropikalnych Aero Shell W120.
Tabela 5.10. Dane ogólne instalacji olejowej samolotu Extra 330LC [38, 40]
Wartość

Dane techniczne
Maksymalne napełnienie [dm3]

15

Minimalna objętość kategoria akrobacyjna [dm ]

11

Minimalna objętość kategoria normalna [dm ]

9

3

3

5.3. Aparatura pomiarowa
Do badań wykorzystano analizator SEMTECH DS firmy Sensors z grupy PEMS (Portable
Emissions Measurement System) (rys. 5.7). Aparatura ta spełnia wymagania normy 1065
w zakresie pomiarów emisji spalin systemami PEMS [80]. Analizator Semtech DS oparty jest
na kilku autonomicznych modułach pomiarowych (rys. 5.6):
a) analizatora płomieniowo-jonizacyjnego FID (Flame Ionization Detector) stosowanego
do oznaczania w spalinach sumarycznej ilości węglowodorów określanych jako HC,
lub THC (Total Hydrocarbons),
b) analizatora typu NDUV (Non-Dispersive Ultraviolet), czyli niedyspersyjnego na promieniowanie ultrafioletowe do pomiaru tlenku azotu oraz dwutlenku azotu,
c) analizatora typu NDIR (Non-Dispersive Infrared), czyli niedyspersyjnego na promieniowanie podczerwone do pomiaru tlenku oraz dwutlenku węgla,
d) analizatora elektrochemicznego do określania poziomu tlenu w spalinach.

Rys. 5.6. Schemat analizatora Semtech DS z dodatkowymi modułami [80]

Analizy stężenia związków szkodliwych dokonano mierząc jednocześnie masowe natężenie przepływu spalin. Gazy spalinowe wprowadzane były do analizatora za pomocą specjalnej
sondy pomiarowej utrzymującej stałą temperaturę wynoszącą 191oC. Następnie dokonywany
był pomiar stężenia węglowodorów w analizatorze płomieniowo-jonizacyjnym. Po tym procesie spaliny były schładzane do temperatury 4oC, tak aby możliwy był do wykonania pomiar
stężenia tlenków azotu. Metoda ta była wykonywana przy wykorzystaniu promieniowania
ultrafioletowego, który pozwolił na równoczesny pomiar tlenku azotu oraz dwutlenku azotu.
Ze względu na miejsce zamontowania w samolotach poddanych badaniom, tj. Zlin 50LS
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i Extra 330LC, zastosowano przedłużenie układu wylotowego o długości 3 m. Pomiar emisji
związków szkodliwych znajdował się w miejscu pozwalającym na dogodne zamontowanie
sondy pomiarowej. Dzięki takiemu ułożeniu możliwe było również lepsze chłodzenie spalin,
a następnie wykonanie dalszych pomiarów emisyjności.

19
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Rys. 5.7. Aparatura pomiarowa Semtech DS [80]: 1 – System komunikacji bezprzewodowej, 2 –
wskaźniki informujące o stanie pracy urządzenia, 3 – przycisk on/off, 4 – złącze elektryczne przepływomierza spalin, 5 – dodatkowe cyfrowe złącze elektryczne, 6 – złącze systemu nawigacji satelitarnej,
7 – dodatkowe analogowe złącze elektryczne, 8 – połączenie z komputerem (przewodowe), 9 – złącze
systemu diagnostycznego, 10 – połączenie z rozdzielaczem sygnału (switch), 11 – zasilanie grzanej
drogi przepływu spalin, 12 – karta pamięci urządzenia, 13 – zasilanie elektryczne urządzenia, 14 –
podłączenie temperatury spalin, 15 – podłączenie dodatkowego czujnika temperatury, 16 – podłączenie gazów zerujących, 17 – filtr, 18 – podłączenie grzanej drogi przepływu spalin, 19 – podłączenia
gazów kalibracyjnych

Dokładności i możliwości pomiarowe analizatora Semtech DS pozwalają na bieżącą rejestrację wyników pomiarów stężeń związków szkodliwych z bardzo dobrą dokładnością wynoszącą do ±3% (tab. 5.11).
Tabela 5.11. Dokładność pomiarowa aparatury Semtech DS [80]
Parametry i metody pomiaru
Stężenie w spalinach
CO
HC
NOx = NO + NO2
CO2
O2

Dokładność pomiaru
(zakres 0–10%) ±3%
(zakres 0–10 000 ppm) ±2,5%
(zakres 0–3000 ppm) ±3%
(zakres 0–20%) ±3%
(zakres 0–22%) ±1%

Aparatura zastosowana do tego typu pomiarów jest sprzętem, który z powodzeniem wykorzystywany jest w przemyśle samochodowym. Semtech w wersji DS umożliwia pomiar emisji
związków szkodliwych spalin silników z zapłonem samoczynnym, jak i iskrowym. Wszystkie
podzespoły analizatora Semtech DS zaprojektowano w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadały klasie urządzeń laboratoryjnych, a jednocześnie mogły sprostać wymaganiom stawianym urządzeniom do pomiarów emisyjności we wszystkich środkach transportu. Możliwość zastosowania tego typu aparatury podczas lotu była niemożliwa ze względu na dość
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trudne podłączenie i umieszczenie analizatora w kabinie pilota oraz ze względu na zbyt duży
gabaryt i masę. Istniało duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia krytycznego podczas lotu. Dodatkowo, tak duża aparatura byłaby ciężka do umieszczenia w kabinie jednoosobowej, a nawet dwuosobowej. Podczas akrobacji wymagane jest skupienie i dbania o bezpieczeństwo lotu, włącznie z pilnowaniem odpowiednich mas i wyważeń wymaganych do lotu
akrobacyjnego. Jedynym samolotem sportowym, w którym udało się zamontować Semtech
DS i wykonać badania w warunkach rzeczywistej eksploatacji był samolot PZL-104 Wilga
(rys. 5.8) [61–64, 67, 66, 80].

Rys. 5.8. Samolot PZL-104 Wilga

6. Warunki prowadzenia akrobacji
6.1. Strefa akrobacji
Loty akrobacyjne mają swoją specyfikę i ze względów bezpieczeństwa wykonywane są
głównie nad lotniskiem lub w jego bliskiej okolicy. Jest to podyktowane tym, że podczas wykonywania lotu akrobacyjnego może dojść do awarii silnika lub innego podzespołu samolotu.
Pilot może znajdować się zarówno na 1000 m wysokości, jak i tylko na 200 m, co
w przypadku podjęcia decyzji o awaryjnym lądowaniu jest kluczowe, aby bezpiecznie wykonać manewry podejścia do lotniska. W sytuacji, gdyby przestrzeń akrobacyjna (boks akrobacyjny) – rys. 6.1, znajdowała się w znacznej odległości od lotniska, szanse na powodzenie
podczas lądowania w terenie przygodnym, byłyby zdecydowanie mniejsze. Podobnie wystąpienie niebezpiecznej sytuacji podczas lotu szybowcem, np. pęknięcie popychacza od steru
wysokości, powoduje natychmiastowe przerwanie układu akrobacyjnego i skok awaryjny
pilota.
Drugim argumentem przemawiającym za wykonywaniem akrobacji nad lotniskiem jest to,
że piloci są obserwowani z ziemi przez trenerów i instruktorów, którzy w sytuacji zagrożenia
mogą ułatwić pilotowi podjęcie decyzji o dalszych czynnościach. W lotach treningowych
obserwacja przez instruktora naziemnego jest wręcz wskazana, dodatkowo osoba prowadząca
nadzór musi posiadać odpowiednie doświadczenie w lotach akrobacyjnych. Potrzeba kontrolowania pilota w początkowych fazach szkolenia jest bardzo pożądana. Z racji możliwości
wystąpienia sytuacji niepożądanych podczas lotów akrobacyjnych strefy te wykonywane są
tylko i wyłącznie nad danym lotniskiem.
Loty akrobacyjne są dynamiczne z dużą częstością występowania przyspieszeń i przeciążeń oddziałujących na pilota. Jest to operacja wymagająca od pilota i osoby nadzorującej
znacznego skupienia. Pilot wykonuje akrobację w określonym boksie o wymiarach
1000×1000×1000 m, umieszczonym na wysokości od 100 m do 500 m AGL (od powierzchni
ziemi). Obszar ten zaznaczony jest na ziemi płótnami, co stanowi pomoc dla zawodnika. W
okresie letnim przestrzeń akrobacyjna zaznaczona jest na biało, natomiast zimą – na pomarańczowo.

Rys. 6.1. Budowa i rozmieszczenie przestrzeni akrobacyjnej [92]
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Umiejscowienie boksu na danej wysokości uzależnione jest od posiadanych przez pilotów
uprawnień oraz zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uczniowie–piloci zgodnie z Programem
Szkolenia mogą wykonywać loty do wysokości nie mniejszej niż 500 m AGL. Osoby mające
uprawnienia wykonywania akrobacji, mogą wykonywać loty do wysokości 300 m AGL. Aby,
zmniejszyć tą wysokość wymagana jest pisemna zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego na obniżenia wysokości lotów do 200 m lub nawet 100 m AGL. Pozwolenie to jest wydawane dla
poszczególnych zawodników tylko na dane zawody lub pokazy lotnicze. Rozlokowanie boksu
akrobacyjnego (rys. 6.2) na danym lotnisku podyktowane jest zazwyczaj możliwościami organizatora. Dodatkowo dochodzą elementy związane z przeszkodami terenowymi, przeszkodami infrastruktury punktowej i liniowej. Głównym warunkiem ułożenia strefy jest jej dobra
widoczność dla pilotów. Dlatego też, ważne jest aby płótna wyłożone były w dobrym terenie.
Zdarza się, że jeden z oznaczników strefy znajduje się w wycince drzew lub na jeziorze na
tratwie. Jednak tego typu sytuacje są bardzo rzadkie.
Pomimo dość dużych rozmiarów boksu akrobacyjnego należy uwzględnić, że statki powietrzne wykonujące akrobację, poruszają się z prędkością od 70–100 km/h do 287 km/h
(szybowiec S-1 Swift, rys. 6.2) oraz 407 km/h (samolot Extra 330LC). W związku z tym,
utrzymanie samolotu w obrębie tego obszaru jest bardzo trudne i aby dobrze wykonać lot (bez
punktów karnych) zawodnik musi latać na dużych przeciążeniach [92].

Rys. 6.2. Szybowiec S-1 Swift

Określanie lokalizacji przestrzeni akrobacji jest podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa, która wynika np. z bliskiej odległości pasa startowego, na którym może
wylądować samolot w razie wystąpienia awarii. Ponadto uwzględnione powinny być strefy
ograniczonego hałasu. Przykładowe rozmieszczenie stref akrobacji w zależności od użytkowanego pasa startowego, przedstawiono na rys. 6.3.

Rys. 6.3. Przykładowe zlokalizowanie stref akrobacji przy lotnisku – strefa wschodnia i zachodnia [4]
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Dodatkowo głównie podczas zawodów, znając warunki atmosferyczne, można wyznaczyć
w boksie kierunek akrobacji. Jest to bardzo przydatne dla pilotów, którzy w stresie zawodniczym mogą pomylić kierunki. Przykładowe oznaczenie zaprezentowano na rys. 6.4.

Rys. 6.4. Oznaczenie kierunku wykonywania akrobacji [105]

Oznaczenie polega na wyłożeniu dodatkowych płócien na osi głównej. Wskazują one kierunek wykonywania akrobacji. Ułożenie tych znaków w dużej mierze zależy od kierunku
i siły wiatru. Zazwyczaj organizatorzy starają się, aby znaki wskazywały kierunek „pod
wiatr”. Informacje meteorologiczne oraz o tym, jaki jest kierunek, są przekazane pilotom
podczas odprawy przedlotowej. Dzięki temu, mogą się oni przygotować i ustalić kierunki
wykonania przejść w strefie.

6.2. Autorski układ akrobacyjny
Układ akrobacyjny jest to zbiór kolejno ułożonych figur akrobacyjnych, które pilot wykonuje podczas jednego lotu. Jest to system z ustrukturyzowanym obrazem, który wykorzystuje
kryptograficzne symbole z katalogu Aresti, z których można zaprojektować ciąg cyfr, zwykle
zgodnie z zestawem zasad właściwych dla ich kategorii i programu, który ma być pilotowany.
W większości przypadków do podstawowych linii czy kątów można dodać kolejne figury, np.
beczki (rys. 6.5). Dzięki temu możliwe jest utworzenie każdej pełnej figury oraz systemu logicznego stosowanego do ustalenia złożonej trudności lub współczynnika K dla każdego z
nich. Niektóre przykłady pełnych figur podano na rys. 6.5.
Katalog Aresti, z którego korzystają zawodnicy, jak i sędziowie został zaprojektowany
przez hiszpańskiego pilota, pułkownika José Luisa Aresti Aguirre (1919-2003), każda figura
w katalogu jest reprezentowana przez linie, strzałki, kształty geometryczne i liczby reprezentujące precyzyjną formę manewru, który należy wykonywać. Systemy notacyjne do opisu
manewrów akrobacyjnych są używane od lat 20. XX wieku. Pierwszy system przyjęty na całym świecie został opublikowany przez francuskiego pilota Françoisa d'Huc Dressler w 1955
i 1956 roku. Był używany do międzynarodowych konkursów do 1962 roku. Opracowanie
przez José Aresti notacji figur akrobatycznych rozpoczęło się w latach 40. XX wieku. Naj-
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Rys. 6.5. Przykładowe figury z katalogu Aresti [18]

ważniejsze było to, aby w sposób prosty opisać tego, co sędzia widzi obserwując statek powietrzny podczas wykonywania akrobacji (rys. 6.8). Pod koniec 1961 roku Aresti opublikował słownik około 3000 akrobacyjnych manewrów – Sistema Aerocryptographica Aresti.
Komisja akrobacyjna CIVA postanowiła wykorzystać katalog na Mistrzostwach Świata
w akrobacji, które odbyły się w Bilbao w Hiszpanii w 1964 roku. Od tego czasu katalog Aresti był używany na całym świecie i nieustannie ewoluował. Dokument ten rozszerzył się do
około 15 000 manewrów, grupa robocza CIVA znacznie usprawniła go w połowie lat 80. XX w.
Dzisiaj zawodnicy i sędziowie mogą korzystać, i tworzyć układ akrobacyjny w programie
OLAN (One Letter Aerobatic Notation) (rys. 6.6 i 6.7).
W związku z tym, że zarówno katalog, jak i system zaprojektowano w języku angielskim,
opisy figur podano w języku angielskim oraz polskim.
W systemie Aresti linie ciągłe oznaczają figury w położeniu normalnym i przeciążenie dodatnie, natomiast linie przerywane oznaczają figury odwrócone lub manewry z ujemnymi
przeciążeniami – zazwyczaj oznaczone są kolorem czerwonym. Gruba kropka stanowi początek manewru, podczas gdy krótka prostopadła linia reprezentuje koniec. Manewry, takie jak
obroty sterowane i autorotacyjne są reprezentowane przez strzałki i trójkąty. Strzałki oznaczają manewry z obrotami statku powietrznego wokół osi podłużnej. Katalog przypisuje każdemu manewrowi unikalny identyfikator, zwany numerem katalogowym i współczynnik trudności, który reprezentowany jest przez symbol K. Gdy podstawowa figura jest połączona
z jednym lub większą liczbą elementów obrotowych, wynikowa figura K jest sumą wszystkich składowych Ks. Podczas zawodów w akrobacji lotniczej sędziowie oceniają wykonanie
każdego manewru o wartości od 10 (idealna figura) do 0 (niepoprawna figura lub figura niezgodna z układem akrobacyjnym). Oceny każdej z figur mnożone są przez współczynnik
K i sumowane, aby uzyskać całkowity wynik układu akrobacyjnego.
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Rys. 6.6. Program OLAN do tworzenia układów akrobacyjnych (na podst. [57])

Rys. 6.7. Program OLAN do tworzenia układów akrobacyjnych (na podst. [57])
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Katalog zasadniczo klasyfikuje manewry w ponumerowane rodziny. Wyróżnia się siedem
głównych rodzin figur. Podział przyjęto w załączniku do Kodeksu Sportowego. Rodzina 1
opisuje linie i kąty, 2 – wiraże i wiraże beczkami, 5 – przewroty przez skrzydło, 6 – ślizgi na
ogon, 7 – pętle i ósemki, 8 – kombinacje linii i pętli, rodzina 9 przedstawia beczki i korkociągi. Poszczególne elementy obrotowe, można dodać do podstawowych figur w celu zwiększenia trudności, zmiany kierunku lotu lub odwrócenia obciążenia samolotu.
W tym czasie obserwowany jest przez sędziów i oceniany za:
− każdą figurę osobno,
− całość wykonania układu akrobacyjnego,
− harmonię wykonania lotu,
− wyjścia z boksu akrobacyjnego,
− za utrzymanie się w boksie.
Za każde wyjście pilota z boksu akrobacyjnego dodawane są punkty karne [92].

Rys. 6.8. Odwzorowanie lotu samolotu w strefie [2]

Pilot dostaje punkty karne za zmianę lub pominięcie danej figury, wyjście poza boks, niezachowanie harmonii, zbyt wysokie rozpoczęcie układu akrobacyjnego lub lot poniżej dopuszczalnej dolnej granicy strefy. W akrobacji szybowcowej punkty karne liczone są inaczej
niż przy akrobacji samolotowej. W przypadku szybowców punkty karne liczone są za czas,
który zawodnik spędził poza boksem akrobacji. Przykładowo, jeżeli pilot spędził poza boksem 20 s to otrzymuje 40 punktów karnych.

6.3. Kryteria oceny lotów akrobacyjnych
W sportach lotniczych bardzo duże znaczenie odgrywa odpowiednio wykwalifikowana
kadra sędziowska. Całokształt działań sędziów oparty jest na przepisach stosowanych przez
Międzynarodową Federację Sportową FAI (Fédération Aéronautique Internationale). FAI
ustanawia ogólnoświatowe normy w sportach lotniczych, nominuje międzynarodowych sędziów, kataloguje rekordy lotnicze, przyznaje nagrody zasłużonym, organizuje Światowe
Igrzyska Lotnicze (World Air Games) oraz sprawuje opiekę nad innymi światowymi
i kontynentalnymi zawodami oraz wszelkiego typu wydarzeniami lotniczymi. Aeroklub Pol-
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ski jest członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej od 1920 roku. W skład FAI wchodzi
Komisja Akrobacji Lotniczej CIVA (Commision Internationale de Voltige Aerienne). Komisja ta ustala zasady obowiązujące na zawodach oraz dostarcza odpowiednie informacje do
pilotów (m.in. informacje odnośnie figur obowiązkowych, które powinny znaleźć się w znanych układach akrobacyjnych). Układy te pilot przygotowuje wcześniej i trenuje w powietrzu,
aż do wzięcia udziału w zawodach. Sędziowie mają za zadanie ocenę umiejętności pilota,
a nie „zdolności” statku powietrznego.
Ocena sekwencji wymaga dogłębnego zrozumienia „zasad” oceniania i dobrej praktyki, aby
szybko ocenić to, co widać i szybko określić odpowiedni znak dla każdej postaci – są to oczywiście osobiste opinie, stąd panel od siedmiu do dziesięciu sędziów zwykle obecnych na każdym z mistrzostw CIVA. Samo przeczytanie zasad oceniania CIVA w sekcji 6 jest jednak bardzo ciężką pracą i często powoduje błędy w rozumowaniu danych zasad i procedur. Część aeroklubów lub sekcji akrobacji prowadzi coroczne seminaria oceniające staranne przygotowanie,
a następnie prezentację znacznej ilości klarownych i interesujących materiałów szkoleniowych.
Również na stronie CIVA dostępne są wszelkiego typu materiały dla sędziów oraz aktualizacje
istniejących zasad i procedur.
Formularz sędziowski do oceny lotów
Ponad pół wieku temu ustanowiono klasyczny trójformatowy system arkusza, aby pokazać
schemat sekwencji danych figur akrobacji w formatach pod wiatr i z wiatrem. Pomimo
znacznemu rozwojowi technologii komputerowej, koncepcja formularzy sędziowskich (rys.
6.9–6.11) pozostała prawie niezmieniona. Chęć ułatwienia sędziom pracy doprowadziła do
zastosowania nowego dwuskładnikowego rozwiązania wyświetlającego niezbędne wykresy
sekwencji pod wiatr i z wiatrem, dodano wszystkie dane katalogowe Aresti, współczynniki K,
oznaczenia, litery pozycjonujące i szczegóły zawodów. Wszystko to umieszczono na jednej
parze form lustrzanego odbicia. Wymiary diagramu pozostają niezmienione, pola do pisania
mają podobną wielkość, komentarze mogą być napisane w odpowiednim polu tekstowym lub
też obok samej figury. W formie A umieszczone są symbole figur, ich numery katalogowe,
współczynniki K i numery rodzin głównych, w formie B i C przedstawiony jest cały układ
akrobacyjny figur z zaznaczonym kierunkiem wiatru. Daje to sędziom więcej czasu na poprawną obserwację lotu i wpisanie adekwatnych do jego wykonania ocen.
System FairPlay
W przypadku wielu dyscyplin sportowych proste „pierwsze miejsce w przeszłości” lub
rankingowanie wyników surowych zawodników stanowi wystarczającą bazę, na podstawie
której można uzyskać ostateczne wyniki. W mistrzostwach akrobacyjnych złożonych z międzynarodowych zespołów, pilotów i sędziów w połączeniu z subiektywną oceną akrobacji
sprawia, że prawie niemożliwe jest osiągnięcie wyniku, bez dokładnego przeglądu surowych
danych w celu zrównoważenia stylów oceniania. Od czasu pierwszych światowych mistrzostw akrobacyjnych FAI w 1960 roku, rozwój inteligentnych rozwiązań opracowany
przez CIVA zakończył się obecnym systemem FairPlay (FPS) (rys. 6.12), który zasadniczo
pozostał niezmieniony od 2005 roku.
W systemie FairPlay wyniki przypisane są do danych pilotów. Wykorzystują system statystyczny do wykrywania ocen sędziów i obliczonych wyników, które nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie zmian dla całego panelu i zastępują je bardziej odpowiednimi „dopasowanymi wartościami” tak, aby pilot zawsze uzyskiwał sprawiedliwy wynik. FPS jest bardzo lubiany, ponieważ stanowi niezawodny sposób na złapanie niewłaściwie dopasowanych
ocen i wyeliminowanie nieumyślnego błędu powstałego wśród międzynarodowych sędziów.
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Rys. 6.9. Formularz sędziowski – część A (na podst. [19])
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Rys. 6.10. Formularz sędziowski – część B (na podst. [19])
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Rys. 6.11. Formularz sędziowski – część C (na podst. [19])
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Rys. 6.12. System FairPlay (na podst. [19])

System FairPlay stosowany jest w sytuacjach, gdy np. na siedmioro sędziów sześcioro
oceniło zawodnika w danej figurze na ocenę 8, a jeden z sędziów wystawił za tę samą figurę
tylko 5 punktów. Podobnie jest, gdy jeden z sędziów wystawia zawodnikowi zdecydowanie
wyższe oceny za lot niż pozostali. System FPS ma za zadanie wychwycenie tego typu sytuacji
i wprowadzenie zmian. Podobnie, gdy ostateczne wyniki najlepszych zespołów na imprezach
CIVA są często bardzo zbliżone, system ten umożliwia wyłonienie najlepszej drużyny. Obecnie stosowane algorytmy FairPlay są końcowym wynikiem wielu lat starannych prac rozwojowych, dzięki którym CIVA stosuje coraz bardziej wyrafinowane metody statystyczne, aby
zapewnić, że międzynarodowe wyniki mistrzostw akrobacji lotniczych są sprawiedliwe
i wyeliminować wszelkie wątpliwości. Teoretyczne podstawy dla FPS są publikowane na
stronie wraz z dokumentami CIVA. Dzięki temu, możliwe jest osiągnięcie obiektywnych wyników i oceny zawodników [2, 92].
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Obserwacja strefy
Poza rzeczami wymienionymi we wcześniejszej części pracy, sędziowie do prawidłowego
oceniania zawodników muszą znajdować się w odpowiednim miejscu strefy akrobacji, w tzw.
stożku obserwacyjnym (rys. 6.13). Najczęściej znajdują się oni na jednej linii bocznej boksu,
przede wszystkim równoległej do osi głównej lotu. Daje to możliwość obserwowania zawodników z jak najlepszej perspektywy.

Rys. 6.13. Stożek obserwacyjny sędziów

Jak widać na powyższym rysunku, stożek obserwacji sędziów jest dość prosty i wynika
z fizjologii naszego wzroku. Wskazane jest, aby pilot wykonywał, tzw. lot zbliżający. Układ
akrobacyjny, który zaczyna się na dużej wysokości lotu piloci powinni zaczynać daleko
w strefie (prawie na samym końcu), w miejscach gdzie statek powietrzny wykonuje lot niżej,
może lecieć bliżej sędziów. Ma to wpływ na prawidłowe rozplanowanie układu akrobacyjnego w strefie, a także prawidłową ocenę przez sędziów. Czerwonym znakiem X oznaczono
strefę, gdzie nie warto wysoko wykonywać manewrów, ponieważ z pozycji sędziowskiej jest
to bardzo niewygodne. Należy również pamiętać o tym, że pilot nie powinien wylecieć poza
linię sędziów. Figura lub figury akrobacji wykonane poza tą linią nie są punktowane. Dodatkowo zawodnik dostaje punkty karne za lot poza boksem. Poza samym układem akrobacyjnym sędziowie oceniają położenie danego pilota w strefie. Biorąc pod uwagę ocenę pozycji w
strefie sędziowie wykorzystują następujące oznaczenia:
a) L – nieznacznie w lewo od idealnej pozycji,
b) LL – znacznie w lewo od idealnej pozycji,
c) P – nieznacznie w prawo od idealnej pozycji,
d) PP – znacznie w prawo od idealnej pozycji,
e) F – daleko od sędziów,
f) FF – znacznie za daleko od sędziów,
g) N – blisko sędziów,
h) NN – znacznie za blisko sędziów.
Po zsumowaniu punktów za pojedyncze (0,5 pkt) i podwójne litery (1 pkt), sędziowie wystawiają ocenę za pozycję. Górna wartość utrzymania pozycji w boksie to 10 punktów. Od tej
wartości odejmowane są punkty za każde pojedyncze i podwójne litery.
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Pilot akrobacyjny znając kierunek i prędkość wiatru, miejsce gdzie znajduje się Słońce
oraz stanowisko sędziowskie, może wykazać się swoimi umiejętnościami pilotażowymi z jak
najlepszej strony, co również jest wysoko punktowane. Zawodnik może także trochę „oszukiwać” sędziów, tzn. w chwili gdy statek powietrzny znajdzie się zbyt blisko stanowiska sędziowskiego, pilot w pewnych miejscach figur może zmienić kierunek lotu w taki sposób, aby
wrócić bliżej środka strefy. Najlepszym zawodnikiem jest ta osoba, która lata płynnie, starannie i równo, nie popełniając przy tym błędów (albo powodując, że sędziowie niektórych rzeczy nie są w stanie dostrzec). Poza tym, pilot jak i sędziowie, wiedzą jak wykorzystywać warunki pogodowe, np. wiatr, do tego aby dane figury wykonać lepiej (rys. 6.14). Przykładem
może być wykonanie kąta 45o w górę/w dół lub pętli, która przy silnym wietrze, może stać się
„przekrzywionym owalem”.

Rys. 6.14. Wpływ wiatru na figury akrobacji [92]

Bardzo ważną rzeczą w ocenianiu zawodników jest także ocena figur źle wykonanych. Jest
to jeden z czynników, który w świecie akrobacji budzi mnóstwo emocji. W przypadku, gdy
sędziowie stwierdzą, że dana figura akrobacji została niewłaściwie wykonana, a wynikać to
będzie bardziej z subiektywnego postrzegania, niż z dającego się udowodnić faktu, wystawiana jest ocena Perception Zero (PZ). Może się to wydarzyć, gdy szybowiec wykonuje beczkę
szybką. Jest to figura autorotacyjna, stąd też wprowadzenie do niej nie może być wykonane
poprzez normalne sterowanie. Jeżeli sędzia uzna, że pilot wprowadził samolot do figury nie
poprzez zerwanie (widoczne jest charakterystyczne podbicie maski do góry), tylko za pomocą
sterów, taki zawodnik otrzymuje PZ. Jest to kwestia niepodlegająca dyskusji. Pilot otrzymuje
za tą figurę 0 punktów. Kolejną ważna oceną jest Hard Zero (HZ). Występuje ono wtedy, gdy
widoczne jest nieprawidłowe wykonanie figury i fakt ten jest oczywisty. Ocena ta może wystąpić także, gdy:
a) figury przedstawione na kartce są inne niż te wykonywane w powietrzu,
b) figury wykonywane są w stronę przeciwną do osi głównej strefy,
c) odchylenie od nakazanego kierunku będzie równe 90o,
d) inne odchylenia w locie osiągną 90o,
e) zostanie pominięta figura,
f) pilot rozpocznie daną i każdą następną figurę za sędziami,
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g) czas obrotu super wolnej beczki będzie krótszy niż wymagane 10 s, a jej połowy krótszy niż 5 s,
h) fragment figury był niewidoczny lub wykonany był w chmurze.
Jeżeli dana figura była niewidoczna dla sędziów w znacznym stopniu wtedy przyznawane
jest, tzw. Average, oznaczane w arkuszu sędziowskim jako A.
Te i wiele innych czynników są doskonale znane w świecie akrobacji lotniczej. Sędziowie
często są byłymi zawodnikami, a zawodnicy sędziami [1, 2, 92].

7. Opracowanie testu badawczego
7.1. Założenia do testów badawczych
Opracowanie testu badawczego oparto na założeniach uwzględniających dane i zmiany
mogące mieć wpływ na poprawność badań. Badaniom poddano dwa typy statków powietrznych. Pierwszy z nich to samolotu starszego typu – Zlin 50LS, a drugi nowej generacji –
Extra 330LC. Obiekty badawcze wyposażono w autorskie układy pokładowych rejestratorów
parametrów lotu (czarna skrzynka). Do opracowania testu badawczego i przeprowadzenia
prób wybrano okres letni. Każdy z samolotów wykonał 10 lotów akrobacyjnych. Zestaw figur
akrobacyjnych opracowano w taki sposób, aby zawrzeć figury najczęściej wykonywane podczas treningów i zawodów akrobacyjnych oraz w aspekcie najlepszej oceny przez sędziów.
Założeniem głównym było przeprowadzenie lotów oraz przeprowadzenie prób przedlotowych
z parametrami otrzymanymi podczas rzeczywistej eksploatacji, które w konsekwencji doprowadzi do opracowania testów badawczych dla samolotów akrobacyjnych.

7.2. Rejestracja parametrów jednostki napędowej
Pierwszym etapem prac było opracowanie i wykonanie, tzw. „czarnej skrzynki”. Było to
konieczne ze względu na to, że w większości samoloty sportowe, a przede wszystkim akrobacyjne, nie mają żadnego rejestratora parametrów pracy silnika. Statki powietrzne ze względu
na swoje przeznaczenie akrobacyjne są tak zaprojektowane, aby nie posiadały żadnych zbędnych urządzeń, które zwiększałyby ich masę. W związku z powyższym opracowano projekt
aparatury rejestrującej parametry silnika. Dla obu obiektów badawczych opracowano taką
samą metodę pomiarową. Dodatkowo wyznaczono zakres położenia przepustnic i tego, jakie
są ich odwzorowania w stosunku do prędkości obrotowej silnika. Wyznaczono to podczas
lotu na podstawie zadanego obciążenia i wartości prędkości obrotowej silnika. Na tej podstawie wykreślono procentowe położenia przepustnic (rys. 7.1), które przydatne były w dalszych
badaniach.

Rys. 7.1. Znaczenie procentowych wskazań położenia przepustnicy

W samolotach akrobacyjnych jest niewiele miejsca na zamontowanie dodatkowego osprzętu, dlatego też zdecydowano się na zamontowanie dwóch kamer GoPro. Jedna z nich skierowana była na przepustnicę, druga na wskaźnik prędkości obrotowej silnika. Na rysunkach 7.2
i 7.3 przedstawiono widok zamontowanych kamer w obu samolotach.
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Rys. 7.2. Montaż „czarnej skrzynki” w samolocie Zlin 50LS

Rys. 7.3. Montaż „czarnej skrzynki” w samolocie Extra 330LC

70

7. Opracowanie testu badawczego

71

Dodatkowym wyzwaniem było odpowiednie sczytanie danych wartości prędkości obrotowych. W samolocie Zlin 50LS jest wskazówkowy obrotomierz mechaniczny (rys. 7.4), natomiast w samolocie Extra 330LC obrotomierz elektroniczny (rys. 7.5).

Rys. 7.4. Obrotomierz w samolocie Zlin 50LS

Rys. 7.5. Obrotomierz elektroniczny w samolocie Extra 330LC

Podczas lotów nie było problemów z kamerami, w każdym locie kamery były umieszczone
identycznie, nie zmieniano ich położenia, każda kamera była przypisana do danej serii lotów
danego samolotu. Obraz nie miał żadnych zakłóceń i wstrząsów, dzięki czemu można było
dokładnie spisać dane. Kamery były umiejscowione w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu lotów. Obrazy poprawnie zapisano i w późniejszym etapie poddano analizie.

7.3. Wyznaczenie testów badawczych
7.3.1. Analiza parametrów lotu
Kolejnym etapem prac było wyznaczenie testu badawczego. W pierwszej kolejności opracowano zestaw figur akrobacji (rys. 7.6), dla którego w późniejszym etapie wykonano testy.
Każdym samolotem wykonano po dziesięć lotów. Zestaw figur ułożono w taki sposób, aby
figury w nim zawarte były zróżnicowane, tak jak to zazwyczaj bywa na treningach i zawodach akrobacyjnych oraz w aspekcie najlepszej oceny przez sędziów. Dzięki temu, można
było uzyskać wyniki zbliżone do rzeczywistych.
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Rys. 7.6. Układ figur akrobacyjnych (na podst. [57])

Z racji tego, że oba samoloty posiadają silnik firmy Lycoming, charakterystyka próby
przedlotowej (rys. 7.7) jest taka sama. Podczas próby przeprowadza się kolejno poszczególne
sprawdzenia i prawidłowość pracy silnika. Ogólną charakterystykę próby przedlotowej wykonano na podstawie opisu zawartego w instrukcji użytkowania w locie samolotu Zlin 50LS
i Extra 330LC.

Rys. 7.7. Charakterystyka próby przedlotowej dla samolotów Zlin 50LS i Extra 330LC

Na powyższej charakterystyce można wyróżnić trzy główne etapy (rys. 7.8):
‒ nagrzewanie silnika,
‒ zwiększenie prędkości obrotowej,
‒ chłodzenie silnika.
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Rys. 7.8. Poszczególne fazy podczas próby przedlotowej

Charakterystyka ta w znacznym stopniu uzależniona jest od warunków atmosferycznych,
zwłaszcza od temperatury zewnętrznej. Dlatego też, nie ma określonych ram czasowych dla
tego typu próby. Początkowe fazy grzania zależą od tego w jakim tempie temperatura oleju
osiąga odpowiednie wartości. Przykładowo dla samolotu Extra 330LC przejście z prędkości
obrotowej równej 1500 obr/min do 1800 obr/min (prędkość obrotowa potrzebna do próby
iskrowników) wykonywane jest po osiągnięciu przez silnik temperatury oleju wynoszącej
minimum 60oC. Uwarunkowane jest tym, że tylko dobrze nagrzany silnik wskaże prawidłowe
wartości. Dzięki temu, nie dochodzi do sytuacji, w której przy nieprawidłowo nagrzanym
silniku widoczne jest nadmierny rozrzut prędkości obrotowej na iskrownikach i nierówna
praca zespołu napędowego. Podczas próby iskrowników, która wykonywana jest przy prędkości 1800 obr/min sprawdzane są następujące parametry:
a) zmniejszenie prędkości obrotowej na każdym z iskrowników, który nie może być większa niż 150 obr/min; w pierwszej kolejności wykonano sprawdzenie iskrownika prawego (P), powrót do położenia OBA (BOTH), przełączenie na iskrownik lewy (L), i jak
w kroku poprzednim – powrót do położenia BOTH (rys. 7.9);
b) różnicę między prędkością obrotową na poszczególnych iskrownikach, która nie może
być większa niż 50 obr/min;
c) skok śmigła, podczas maksymalnego zwiększenia skoku śmigła, zmniejszenie prędkości
obrotowej nie może być większe niż 300 obr/min, a po ponownym pełnym otwarciu
przepustnicy, wartość prędkości obrotowej powinna wynosić – jak poprzednio
1800 obr/min.

Rys. 7.9. Stacyjka samolotu Extra 330LC
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Jeżeli samolot po wykonaniu próby przedlotowej jest sprawny, tzn. wszystkie zakresy
prędkości obrotowych, temperatur, ładowania, itp. są prawidłowe i zgodne z IUWL (instrukcja użytkowania w locie), to można rozpocząć kołowanie do pasa i/lub wykonać lot. Jest to
ściśle związane z tym, w jakim miejscu wykonywana jest próba, tj. przed hangarem, przed
progiem pasa startowego czy pod stacją paliw. Jeżeli po wykonaniu próby samolot ma zostać
przed hangarem lub ma być tankowany, pilot ustawia położenie przepustnicy tak, aby utrzymać wartość 1000 obr/min. Zgodnie z IUWL przez jedną minutę chłodzi silnik, a następnie
go wyłącza. Próba przedlotowa dla badanych obiektów technicznych, wykonywana jest tylko
raz dziennie, przed wykonaniem pierwszego lotu. Czynności te mogą być wykonywane przez
pilota. W sytuacjach, gdy silnik nie pracuje prawidłowo wykonywane są dodatkowe próby
przez wykwalifikowanych mechaników.
Po wykonaniu pomiarów dla „zimnego rozruchu” i próby przedlotowej, wykonano badania
emisji związków szkodliwych spalin dla poszczególnych punktów charakterystycznych wyznaczonych we wcześniejszym etapie. Pomiary emisji dla każdego punktu charakterystycznego trwały 60 s. Po zakończonych badaniach silnik był chłodzony i wyłączony.
7.3.2. Opracowanie testu statycznego silników samolotów akrobacyjnych

Loty akrobacyjne odbyły się w ciągu czterech kolejnych dni na lotnisku Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy pod Poznaniem. Loty wykonywane były
przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej około 24oC, przy niezmiennych warunkach atmosferycznych. Wiatr był z kierunku zachodniego, dochodzący do 5 m/s. Zachmurzenie częściowe, podstawa chmur powyżej 1200 m wysokości. W tym czasie utrzymywał się wyż nad Polską. Silnik samolotu nie wymagał wcześniejszego grzania nagrzewnicą w hangarze. Wszystkie loty wykonane były przez jednego pilota (autora dysertacji), który posiada odpowiednie
uprawnienia oraz aktualny trening w lotach akrobacyjnych, zarówno samolotowych, jak
i szybowcowych (wybrane uprawnienia przedstawiono w Załączniku). Z racji powtarzalności
warunków i nawyków pilotażowych, można było zweryfikować średnie wartości prędkości
obrotowej silnika. Na podstawie doświadczenia autora wybrano pięć punktów charakterystycznych pracy silnika w czasie lotu (tab. 7.1 i 7.2).
Tabela 7.1. Analiza warunków pracy silnika Zlin 50LS
p [%]

nśr [obr/min]

Dominanta n [obr/min]

Udział czasu pracy [%]

100

2593

2700

62%

75

2531

2550

21%

50

2283

2300*

3%

25

1354

1280*

3%

0

951

650

11%

* brak dominanty; wybór osobisty
Tabela 7.2. Analiza warunków pracy silnika Extra 330LC
p [%]

nśr [obr/min]

Dominanta n

Udział czasu pracy [%]

100

2593

2620

58%

75

2531

2550

21%

50

2283

2300*

3%

25

1354

1320*

7%

0

951

900

11%

* brak dominanty; wybór osobisty
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Biorąc pod uwagę charakterystyki (rys. 7.10 i 7.11) można zauważyć, że podczas wykonywania zestawu figur akrobacyjnych położenie przepustnicy w około 58-62% stanowiło
maksymalne jej otwarcie. Drugim punktem stanowiącym w obu przypadkach 21% było ustawienie przepustnicy w zakresie 75%. Warto zaznaczyć, że kolejnym dość charakterystycznym
punktem badawczym było maksymalne zamknięcie przepustnicy (11%). Najrzadziej występującym było 25% i 50% otwarcia przepustnicy. Wynika to przede wszystkim z wykonywanego zestawu figur akrobacyjnych. Różnorodność figur sprawia, że część z nich musi być
wykonana na maksymalnym otwarciu przepustnicy.
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Rys. 7.10. Warunki pracy silnika podczas lotu samolotu Zlin 50LS
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Rys. 7.11. Warunki pracy silnika podczas lotu samolotu Extra 330LC

Analiza nastaw prędkości obrotowej i położenia przepustnicy (rys. 7.12) w obu przypadkach jest bardzo zbliżona. Jedynym miejscem, gdzie widoczna jest niewielka różnica, jest
zakres 25% nastawienia przepustnicy. Na podstawie znajomości danych technicznych silnika
i zależności funkcyjnej mocy silnika od prędkości obrotowej dla charakterystyki śrubowej,
wykreślono charakterystykę śrubową silników zastosowanych w badanych samolotach (rys.
7.13 i 7.14).
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Rys. 7.12. Analiza nastaw prędkości obrotowej i położenia przepustnicy
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Rys. 7.13. Charakterystyka śrubowa silnika samolotu Zlin 50LS; przyjęto Nemax = 222 kW
przy n = 2700 obr/min
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Rys. 7.14. Charakterystyka śrubowa silnika samolotu Extra 330LC; przyjęto Nemax = 244 kW
przy n = 2700 obr/min
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Ne [kW]

Uwzględniając charakterystyki śrubowe silników obu samolotów wyznaczono fazy testu
oraz odpowiadające im nastawy mocy. Wyniki tych analiz przedstawiono na rys. 7.15 i 7.16.
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Rys. 7.15. Fazy testu dla samolotu Zlin 50LS
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Fazy testu dla samolotu Zlin 50LS wskazują procentowe nastawy mocy podczas wykonywania zestawu figur akrobacji. Tutaj również, tak jak w tabeli 7.1, widoczne jest operowanie
mocą przez pilota w granicach maksymalnego otwarcia przepustnicy.
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Rys. 7.16. Fazy testu dla samolotu Extra 330LC

Fazy testu dla samolotu Extra 330LC również wskazują procentowe nastawy mocy podczas wykonywania układu akrobacyjnego. W tym statku powietrznym w porównaniu do samolotu Zlin 50LS różnicę stanowi procentowe operowanie prędkością obrotową (zakres powyżej biegu jałowego, ale poniżej 1500 obr/min) i wynosi więcej o 4% w stosunku do samolotu Zlin 50 LS. Pozostałe wartości są bardzo zbliżone. Uwarunkowane jest to również tym,
że bieg jałowy samolotu Zlin 50LS wynosi około 600 obr/min, a Extra 330LC około
800 obr/min.
Powyższe fazy testu badawczego można uogólnić, przedstawiając wielkość prędkości obrotowej oraz mocy silnika we współrzędnych względnych odniesionych do prędkości i mocy
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maksymalnej. Takie sformalizowanie faz testów pozwala na zwiększenie ich uniwersalności.
Nie oznacza to, że fazy te będą zawsze jednakowe – ich położenie oraz wielkość będą zależne
od zastosowanego silnika spalinowego w samolocie wykonującym figury akrobacyjne.
Wynik takich prac uogólniających testy badawcze dla samolotu Zlin 50LS przedstawiono
na rys. 7.17, a dla samolotu Extra 330LC na rys. 7.18.
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Rys. 7.17. Fazy uogólnionego testu we współrzędnych n/nmax–Ne/Nemax dla samolotu Zlin 50LS
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Rys. 7.18. Fazy uogólnionego testu we współrzędnych n/nmax–Ne/Nemax dla samolotu Extra 330LC

8. Ocena emisji spalin samolotów
8.1. Wpływ zimnego rozruchu na emisję spalin
Kolejnym etapem prac była ocena i analiza uzyskanych danych emisyjnych obu statków
powietrznych. W badaniach emisji szkodliwych związków spalin poprzedzających pomiary
punktów charakterystycznych oprócz zimnego rozruchu i nagrzewania silnika zawarto również próbę przedlotową (rys. 8.1 i 8.2). Pod pojęciem zimnego rozruchu autorka uznaje okres
rozruchu silnika, gdy temperatura oleju ma temperaturę otoczenia (tol = tot), a także czas jego
nagrzewania, który wynosił 250 s od włączenia zapłonu.
Tego typu próbę wykonuje się każdego dnia lotnego, po pierwszym uruchomieniu samolotu. Jest to wymóg wskazany w instrukcji użytkowania w locie każdego statku powietrznego.

Rys. 8.1. Badania przeprowadzone na samolocie Zlin 50LS

Rys. 8.2. Badania przeprowadzone na samolocie Extra 330LC
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Analizę rozruchu silnika, nagrzewania oraz próbę przedlotową realizowano jako następujące po sobie etapy pracy silnika i jednocześnie dokonano pomiarów emisyjnych. W celu jednoznacznego podziału na poszczególne fazy każdą z tych prób opisano w sposób umożliwiający pełną identyfikację czyli od wartości t = 0 s.
W niniejszym podrozdziale zawarto analizę zimnego rozruchu i nagrzewania obu obiektów
badawczych, a w kolejnym (rozdz. 8.2) – analizę całej próby przedlotowej.
Na rysunku 8.3 przestawiono temperaturę spalin oraz natężenie przepływu spalin samolotu
Zlin 50LS. Po uruchomieniu silnika natężenie przepływu spalin wzrosło, a po około 50 s ulega stabilizacji. Mimo tego stabilizacja wartości temperatury nastąpiła dopiero po około 3-4
minutach. Maksymalna temperatura spalin zaobserwowana na powyższej charakterystyce
osiągnęła wartość około 230oC.
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Rys. 8.3. Temperatura i natężenie przepływu spalin samolotu Zlin 50LS podczas zimnego rozruchu
silnika

Stężenie oraz natężenie emisji analizowanych składników spalin w funkcji czasu dla zimnego rozruchu silnika w samolocie Zlin 50LS, przedstawiono na rys. 8.4–8.7.
Po uruchomieniu silnika samolotu Zlin 50LS, stężenie tlenku węgla w spalinach osiąga
wartość ok. 9% i wraz z upływem czasu, płynnie zwiększa się do poziomu ok. 10%. Nieco
inną zależność można zaobserwować dla natężenia emisji tlenku węgla, które po uruchomieniu silnika osiąga wartość ok. 13 g/s i wartość ta stopniowo się zmniejsza do ok. 12 g/s.
Przedstawiona wartość zmian (delta) oznacza zmiany wartości stężenia danego składnika
w zakresie czasu objętym strzałką poziomą.
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Rys. 8.4. Natężenie emisji tlenku węgla w spalinach samolotu Zlin 50LS podczas zimnego rozruchu
silnika
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Odmienny przebieg wartości stężenia i natężenia emisji podczas rozruchu silnika, zaobserwowano w przypadku węglowodorów (rys. 8.5). Po nagłym wzroście stężenia do wartości
ok. 1900 ppm oraz natężenia emisji do 1100 mg/s, wartości te po około 20 s osiągają poziom
odpowiednio 1100 ppm i 500 mg/s. Wraz z upływem czasu wartości te dalej maleją osiągając
na końcu próby poziom o ok 60% mniejszy niż bezpośrednio po uruchomieniu silnika.
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Rys. 8.5. Natężenie emisji węglowodorów w spalinach samolotu Zlin 50LS podczas zimnego rozruchu silnika

Stężenie dwutlenku węgla w spalinach dla całej próby osiąga wartości około 4,5%, natomiast natężenie emisji tego składnika początkowo osiąga poziom ok. 5 g/s i ulega zmniejszeniu na końcu próby do ok. 4 g/s.
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Rys. 8.6. Natężenie emisji dwutlenku węgla w spalinach samolotu Zlin 50LS podczas zimnego rozruchu silnika

Stężenie tlenków azotu podczas zimnego rozruchu silnika samolotu Zlin Z50LS przyjmuje
podobny charakter jak w przypadku węglowodorów – bezpośrednio po rozruchu osiąga wartość ok. 150 ppm, a po kilkudziesięciu sekundach gwałtownie maleje do poziomu 60–70 ppm.
Analogicznie zachowują się wartości natężenia emisji tlenków azotu (jest to wynik stałej
prędkości obrotowej po uruchomieniu silnika).
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Podobne badania podczas rozruchu wykonano dla samolotu Extra 330LC. Porównanie
wartości natężenia emisji analizowanych składników spalin podczas rozruchu silnika samolotów Zlin 50LS i Extra 330LC, przedstawiono na rys. 8.8. W omawianej próbie jedynie natężenie emisji tlenków azotu z samolotu Extra 330LC było większe (o 16%) niż dla samolotu
Zlin 50LS. Natężenie emisji pozostałych składników spalin z samolotu Extra 330LC było o
ok. 45% mniejsze niż w przypadku drugiego obiektu badawczego.
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Rys. 8.7. Natężenie emisji tlenków azotu w spalinach samolotu Zlin 50LS podczas zimnego rozruchu
silnika

Biorąc pod uwagę charakterystyki (rys. 8.4–8.7) oraz ogólne natężenie emisji (rys. 8.8)
można zauważyć, że w stosunku do samolotu Extra 330LC, samolot Zlin 50LS ma zdecydowanie większe wartości natężenia poszczególnych związków. Natężenie emisji tlenku węgla,
węglowodorów i dwutlenku węgla dla samolotu Zlin 50LS jest o 45% większe niż w przypadku natężenia emisji tych samych związków dla samolotu Extra 330LC. Wyjątkiem jest
natężenie emisji tlenków azotu, które dla silnika samolotu Extra 330LC w stosunku do samolotu Zlin 50LS jest większe o 16%. Należy zwrócić tutaj uwagę na to, że przyczyną tego typu
rozkładu wartości natężenia poszczególnych związków może być fakt, że silnik samolotu Zlin
50LS pochodzi z lat 70. XX wieku, a silnik samolotu Extra 330LC to rocznik 2009.
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Rys. 8.8. Natężenie emisji składników spalin samolotu Zlin 50LS i Extra 330LC podczas zimnego
rozruchu silnika
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8.2. Próba przedlotowa
Próba przedlotowa jest czynnością obowiązkową dla danego statku powietrznego. Szczegóły dotyczące przebiegu próby zawarte są w instrukcji użytkowania w locie danego statku
powietrznego. Istnieje wiele samolotów, gdzie próba może być wykonana głownie przez pilota, ale są też specjalne wymagania co do samolotów z gwiazdowymi silnikami tłokowymi,
gdzie próba musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego mechanika lub wyznaczoną
osobę. Przebieg próby przedlotowej z wykorzystaniem analizatora Semtech DS wykonano
według danych zawartych w tabeli 8.1 oraz rysunków 7.7 i 7.8. Określono w niej następujące
etapy, tj. próbę przedlotową i prędkość obrotową silnika dla poszczególnych punktów charakterystycznych. Zapisano również czas, w jakim odbywały się poszczególne fazy badań.
Tabela 8.1. Przebieg próby przedlotowej i badanie punktów
charakterystycznych dla samolotu Zlin 50LS
Próba przedlotowa
n [obr/min]

temp. oleju [oC]

1000

20

1500

40

1800

60

W początkowej fazie próby dla samolotu Zlin 50LS i Extra 330LC (po uruchomieniu silnika i sprawdzeniu czy ciśnienie paliwa i oleju są prawidłowe) nastawia się przepustnicę na
wartość prędkości obrotowej 1000 obr/min. W chwili, gdy parametry silnika są dalej poprawne i aby przyspieszyć fazę grzania, pilot zwiększa prędkość obrotową do 1500 obr/min.
W tym czasie następuje grzanie oleju oraz głowic. Gdy silnik osiągnie wymagane parametry,
tj. temperatura oleju będzie wynosić około 60oC, temperatura głowic osiągnie minimum
wskazane w IUWL, następuje tak zwana „próba iskrowników”. Podczas próby iskrowników
utrzymuje się prędkość obrotową 1800 obr/min i manualnie wykonuje sprawdzenie iskrownika lewego i prawego. Również w tym samym czasie pilot wykonuje sprawdzenie skoku śmigła. Szczegóły próby przedlotowej oraz charakterystyki szczegółowo przedstawiono w podrozdziale 7.3.1.
Na podstawie tabeli 8.1 można określić szczegółowy przebieg próby przedlotowej
i pomiarów punktów charakterystycznych. Pierwszym etapem po uruchomieniu silnika było
ustalenie prędkości obrotowej silnika na poziomie 1000 obr/min. W tym czasie temperatura
oleju wskazała wartość 20oC. Prędkość obrotową utrzymywano do czasu, gdy temperatura
oleju wynosiła 40oC (grzanie trwało 5 min 31 s), następnie wartość prędkości obrotowej
zwiększono do 1500 obr/min. Po osiągnięciu temperatury oleju 60oC (grzanie trwało w tym
przypadku 6 min i 22 s), rozpoczęto próbę iskrowników i sprawdzenie skoku śmigła. Czas
pracy silnika na parametrach próby wyniósł 44 s. Po wykonaniu tych czynności rozpoczęto
pomiary emisji spalin dla poszczególnych punktów charakterystycznych silnika. W każdym
z punktów pomiar stężenia związków szkodliwych spalin trwał około jednej minuty. Po analizie wyników badań otrzymano charakterystyki związane z emisyjnością danego silnika. Na
rysunku 8.9 przedstawiono temperaturę spalin oraz natężenie przepływu gazów wylotowych.
Na rysunku 8.10 przedstawiono wyniki pomiarów stężenia i natężenia emisji dwutlenku
węgla oraz natężenia przepływu spalin. Od chwili zwiększenia prędkości obrotowej silnika do
1500 obr/min zaobserwowano 17-procentowe zwiększenie natężenia emisji dwutlenku węgla;
dość dużą różnicę odnotowano również podczas, tzw. „próby iskrowników”, tj. przy prędkości obrotowej równej 1800 obr/min. W tym czasie nastąpiło zwiększenie natężenia emisji
dwutlenku węgla oraz przepływu spalin, ale i zmniejszenie o 30% stężenia tego składnika (w
stosunku do wartości maksymalnej).
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Rys. 8.9. Temperatura i przepływ gazów wylotowych podczas trwania próby przedlotowej silnika
samolotu Zlin 50LS
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Rys. 8.10. Stężenie i natężenie emisji dwutlenku węgla oraz natężenie przepływu spalin podczas trwania próby przedlotowej silnika samolotu Zlin 50LS

Na rysunku 8.11 zamieszczono wyniki pomiarów stężeniem i natężeniem emisji tlenku
węgla. Po uruchomieniu silnika i ustawieniu przepustnicy w taki sposób aby osiągnąć prędkość obrotową równą 1000 obr/min, stężenie tlenku węgla wynosiło około 10%.
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Rys. 8.11. Stężenie i natężenie emisji tlenku węgla podczas trwania próby przedlotowej silnika samolotu Zlin 50LS
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W chwili zwiększenia prędkości obrotowej do 1500 obr/min, nastąpiło zmniejszenie stężenia tego składnika o 24%, do wartości około 7%. Podczas „próby iskrowników” wartość stężenia tlenku węgla znów zwiększyła się (o 34%) i wynosiło około 10%.
Na rysunku 8.12 przedstawiono wyniki stężenia i natężenia emisji tlenków azotu. W czasie
przejścia prędkości obrotowej z 1000 obr/min do prędkości obrotowej 1500 obr/min zaobserwowano zwiększenie stężenia tlenków azotu o 20% (z wartości około 50 ppm do wartości 70
ppm).
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Rys. 8.12. Stężenie oraz natężenie emisji tlenków azotu podczas trwania próby przedlotowej silnika
samolotu Zlin 50LS

Znaczące zmniejszenie stężenia węglowodorów zaobserwowano podczas przejścia z prędkości obrotowej wynoszącej 1000 obr/min do 1500 obr/min (rys. 8.13) wynoszące 84% (od
wartości 800 ppm do około 200 ppm). Podczas tej fazy stężenie i natężenie emisji węglowodorów nie ulegały zmianie. Znacząca zmiana nastąpiła podczas zwiększenia prędkości obrotowej do 1800 obr/min – zaobserwowano ponad 4-krotny wzrost stężenia tego związku.
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Rys. 8.13. Stężenie oraz natężenie emisji węglowodorów podczas trwania próby przedlotowej silnika
samolotu Zlin 50LS

Podobne badania dotyczące próby przedlotowej wykonano dla silnika samolotu Extra
330LC. Na rysunku 8.14 przedstawiono natężenie emisji poszczególnych składników spalin
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dla obu samolotów podczas próby przedlotowej. Podczas zwiększania prędkości obrotowej
natężenia emisji tlenku węgla z silnika samolotu Extra 330LC w stosunku do Zlin 50LS znacząco zmalała. Przykładowo dla prędkości obrotowej wynoszącej 1800 obr/min wartość natężenia emisji tlenku węgla dla samolotu Zlin 50LS wyniosła 15,2 g/s, a dla samolotu Extra
330LC była o 82% mniejsza.
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Rys. 8.14. Natężenie emisji składników spalin samolotów Zlin 50LS i Extra 330LC podczas próby
przedlotowej

Znaczącym składnikiem, dla którego natężenie emisji było duże dla obu samolotów podczas próby były węglowodory. Przykładowo dla samolotu Zlin 50LS przy prędkości obrotowej 1000 obr/min wartość natężenia emisji węglowodorów wyniosła 296 mg/s, a dla samolotu Extra 330LC była mniejsza aż o 97%.
Dla natężenia emisji dwutlenku węgla nie występowały już tak duże różnice. Zaobserwowano także to, że przy prędkości obrotowej wynoszącej 1800 obr/min samolot Extra 330LC
wykazał o 30% mniejsze natężenie emisji dwutlenku węgla niż samolot Zlin 50LS.
W przypadku samolotu Extra 330LC natężenie emisji tlenków azotu było większe
w każdym zakresie prędkości obrotowej niż w samolocie Zlin 50LS. Największą różnicę odnotowano dla prędkości 1000 obr/min, gdzie natężenie emisji tlenków azotu dla samolotu
Extra 330LC było większe o 60% niż dla samolotu Zlin 50LS.

8.3. Analiza emisji spalin w autorskim teście badawczym
8.3.1. Ocena emisji spalin w poszczególnych punktach badawczych
Przeprowadzono badania emisji spalin silników wspomnianych samolotów z wykorzystaniem autorskiego testu opisanego w rozdziale 7.3.2. Analizując charakterystykę przepływu
masy gazów wylotowych można zauważyć przebieg poszczególnych faz próby (rys. 8.15).
Wyniki pomiarów natężenia związków szkodliwych zawartych w spalinach przedstawiono
jako wartości natężenia emisji tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz dwutlenku
węgla w czasie pomiaru (rys. 8.15–8.19). Pomiary zrealizowano dla wybranych samolotów
akrobacyjnych podczas realizacji prób przedlotowych każdego z nich. Wartości natężenia
emisji dwutlenku węgla w początkowej fazie testu zwiększają się, co jest tożsame ze zwiększaniem stężenia tego związku w spalinach oraz natężenia przepływu spalin. W punkcie 4 i 5,
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obserwuje się zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w spalinach, co skutkuje również
zmniejszeniem natężenia emisji tego składnika spalin.
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Rys. 8.15. Temperatura i natężenie przepływu spalin dla pięciu faz testu silnika samolotu Zlin 50LS
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Rys. 8.16. Natężenie emisji dwutlenku węgla w spalinach samolotu Zlin 50LS

Warunki sprzyjające powstawaniu tlenku węgla występują przy małym obciążeniu silnika.
Potwierdzeniem tej tezy są wyniki stężenia tlenku węgla w spalinach podczas wykonywania
autorskiego testu badawczego (rys. 8.17). Początkowo wartość stężenia osiąga wartość ok.
9% (punkty 1 i 2). W punkcie 3 wartość stężenia tlenku węgla maleje o 15% i utrzymuje zbliżoną wartość w punkcie 4, a następnie maleje o ok. 25% w ostatnim punkcie pomiarowym.
Początkowy spadek stężenia nie jest znaczący, dlatego w pierwszych czterech punktach natężenie emisji sukcesywnie wzrasta. Dopiero w ostatnim punkcie można zaobserwować zmniejszenie natężenia emisji tlenku węgla. Natężenie emisji tlenków azotu wzrasta wraz z każdym
kolejnym punktem pomiarowym (rys. 8.18). Punkty te charakteryzują się większym obciążeniem silnika, co tłumaczy uzyskane wartości natężenia emisji tlenków azotu podczas testu.
W początkowej fazie testu, zarówno stężenie, jak i natężenie emisji węglowodorów przyjmują największe wartości (rys. 8.19). W drugim punkcie następuje ok. 46% zmniejszenie
natężenia emisji tego związku. W kolejnych punktach pomiarowych parametr ten osiąga war-
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tości z przedziału ok. 100–120 mg/s. Stężenie węglowodorów również gwałtownie maleje
w drugim punkcie pomiarowym. Tendencja malejąca utrzymuje się w każdym kolejnym
punkcie pomiarowym, jednak ze znacznie mniejszym nasileniem.
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Rys. 8.17. Stężenie oraz natężenie emisji tlenku węgla w spalinach samolotu Zlin 50LS
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Rys. 8.18. Natężenie emisji tlenków azotu w spalinach samolotu Zlin 50LS
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Rys. 8.19. Natężenie emisji węglowodorów w spalinach samolotu Zlin 50LS
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Podobne badania dotyczące pięciu faz testu wykonano dla silnika samolotu Extra 330LC.
Zestawienie uzyskanych wartości natężenia emisji podczas autorskiego testu emisyjnego,
przedstawiono dla samolotów Zlin 50LS i Extra 330LC, odpowiednio na rys. 8.20 i 8.21.
Wartości natężenia emisji tlenku węgla, węglowodorów i dwutlenku węgla są mniejsze dla
samolotu Extra 330LC niż w przypadku samolotu Zlin 50LS. Największe różnice na korzyść
samolotu Extra 330LC można zaobserwować w przypadku natężenia emisji węglowodorów,
które osiągają wartość około 10% wartości uzyskiwanych z samoloty Zlin 50LS. Podobnie,
jak w przypadku testu dotyczącego zimnego rozruchu i próby przedlotowej, także podczas
testu badawczego, samolot Extra 330LC cechowało większe natężenie emisji tlenków azotu.
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Rys. 8.20. Natężenie emisji składników spalin samolotu Zlin 50LS w punktach badawczych testu
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Rys. 8.21. Natężenie emisji składników spalin samolotu Extra w punktach badawczych testu

Na podstawie otrzymanych wyników badań, przeprowadzonych analiz i uzyskanych charakterystyk podjęto próbę oceny emisyjności w autorskim teście emisyjnym dla samolotów
akrobacyjnych.
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8.3.2. Emisja spalin w teście badawczym
Na postawie natężenia emisji składników spalin (Ei,j) oraz określonych udziałów faz (ui)
oraz mocy w poszczególnych fazach (uwzględniając udział czasu pracy – rozdz. 7.3.2) dokonano obliczenia emisji jednostkowej [g/kWh]:
∑5 (E ∙u )

ei,j = ∑5i=1(Ni,j ∙ui )
i=1

ei

(8.1)

i

Biorąc pod uwagę dane z rysunku 8.22 można dojść do wniosku, że emisja tlenku węgla
oraz węglowodorów dla samolotu Zlin 50LS jest zdecydowanie większa niż dla samolotu
Extra 330LC. Rozpatrując emisję dwutlenku węgla oraz tlenków azotu jest ona w przypadku
samolotu Extra 330LC większa, niż w silniku samolotu Zlin 50LS.
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Rys. 8.22. Emisja w testach badawczych samolotów akrobacyjnych

8.3.3. Porównanie testu badawczego i emisji spalin na tle innych samolotów
W pracy zaproponowano test 5-fazowy (dla samolotu Zlin 50LS) o następujących parametrach:
a) n = 650 obr/min, otwarcie przepustnicy = 0%,
b) n = 1280 obr/min, otwarcie przepustnicy = 25%,
c) n = 2300 obr/min, otwarcie przepustnicy = 50%,
d) n = 2550 obr/min, otwarcie przepustnicy = 75%,
e) n = 2700 obr/min, otwarcie przepustnicy = 100%.
Podobny test zaproponowano dla samolotu Extra 330LC.
Analiza publikacji [64] ukazuje propozycję testów dla samolotów „lekkich”. Ich postać
przedstawiono na rys. 8.23 i zestawiono z własną koncepcją testu dla samolotów akrobacyjnych. Test zaproponowany w niniejszej dysertacji odwzorowuje większy zakres parametrów
operacyjnych silnika spalinowego niż test z publikacji [63]. Autorska próba badawcza obejmuje pięć faz, wśród których warunki pracy jednostek napędowych wybrano na podstawie
analizy pracy silnika podczas lotu akrobacyjnego. Z tego powodu największy udział wagowy
mają dwa punkty, które cechuje duża wartość prędkości obrotowej i duże obciążenie jednostki napędowej.
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Rys. 8.23. Porównanie testów: a) dla samolotów lekkich, b) autorskiego testu badawczego (Zlin 50LS)

Wyniki emisji jednostkowej (wyrażonej w g/kWh), uzyskane przez autorów testu trójfazowego [63], przedstawiono w tabeli 8.2, natomiast wyniki uzyskane w autorskim teście pięciofazowym przedstawiono w tabeli 8.3. Zestawienie dla obu testów przedstawiono na rys.
8.24. Wyniki obu testów nie różnią się w sposób znaczący. Emisja jednostkowa uzyskana
w teście trójfazowym w większości przypadków przyjmuje większe wartości niż w autorskim
teście pięciofazowym. Można to jednak wytłumaczyć innymi obiektami badawczymi oraz
nieco innymi warunkami pracy jednostek napędowych w obu testach badawczych.

Tabela 8.2. Porównanie emisji jednostkowej dla samolotów lekkich (test trójfazowy) [64]
Emisja jednostkowa w teście [g/kWh]

Samolot
CO

HC

NOx

CO2

PZL-104 Wilga 35

239

12,3

2,05

585

Cessna 152 II

327

8,97

2,32

766

Zlin-142 M

101

1,47

2,02

540

Cirrus SR20

434

5,06

2,19

775

Cirruss SR22T (SP-AVB)

142

4,03

0,73

577

Cirrus SR22T (SP-AVE)

101

2,49

1,09

661

Cirrus SR22T (SP-IES)

141

4,1

0,31

524

Tabela 8.3. Porównanie emisji jednostkowej dla dwóch samolotów akrobacyjnych (autorski test pięciofazowy)
Emisja jednostkowa w teście [g/kWh]

Samolot
CO

HC

NOx

CO2

Zlin 50LS

305

2,24

0,75

272

Extra 330LC

89,6

0,09

1,42

354
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Rys. 8.24. Porównanie emisji jednostkowej z samolotów lekkich, uzyskanych w teście trójfazowym
[69] oraz pięciofazowym autorskim teście dla samolotów akrobacyjnych (badania własne)

9. Podsumowanie i wnioski
9.1. Wnioski ogólne
Ograniczanie emisji spalin z samolotów akrobacyjnych jest istotne ze względu na małą odległość strefy akrobacji od publiczności i sędziów. Ponadto silniki stosowane w samolotach
akrobacyjnych mają również zastosowanie w innych samolotach lotnictwa ogólnego, wykorzystywanych do celów prywatnych i turystycznych.
Ocena emisji samolotów jest zagadnieniem skomplikowanym ze względu na metodykę
pomiaru składników szkodliwych spalin. Metodyka ich pomiaru w samolotach lekkich –
przedstawionych w pracy – jest możliwa jedynie na podstawie analiz pośrednich. Wynika to
z jednej strony ze specyfiki takich środków transportu, z drugiej – z przepisów lotniczych.
Mimo powyższych ograniczeń, możliwa była – zgodnie z tytułem pracy – ocena emisji szkodliwych związków spalin podczas lotów samolotów akrobacyjnych – zatem zrealizowano cel
pracy.
Na podstawie przeprowadzonych badań i ich analiz określono następujące wnioski ogólne:
1. Wykorzystując możliwości sprzętu lotniczego, zrealizowano badania w rzeczywistych
warunkach eksploatacji, tj. próby przedlotowe oraz loty akrobacyjne (badawcze).
2. Odwzorowano pracę silnika spalinowego podczas lotów akrobatycznych w warunkach
stacjonarnych.
3. Oszacowano emisję szkodliwych związków spalin samolotów sportowych podczas lotów akrobacyjnych.
4. Opracowano test badawczy do oceny emisyjności samolotów akrobacyjnych napędzanych silnikami tłokowymi.

9.2. Wnioski szczegółowe
1. Ze względu na specyfikę pracy samolotów akrobacyjnych opracowano test badawczy
składający się z pięciu faz:
a) uwzględniający prędkości minimalne do maksymalnej,
b) zawierający zmienne obciążenia silnika,
c) zróżnicowany czas pracy na poszczególnych obciążeniach uwzględniono stosując
udziały wagowe punktów pracy.
2. Opracowany test badawczy dedykowany do samolotu Zlin 50LS – rys. 9.1 oraz dla samolotu Extra 330LC – rys. 9.2.
3. Opracowane testy dla samolotów Zlin 50LS oraz Extra 330LC charakteryzują następujące wskaźniki:
a) podobny udział biegu jałowego (10–11%),
b) podobny (lub mniejszy) udział kolejnych dwóch faz pracy silnika (3–7%),
c) taki sam udział czwartej fazy – 21%,
d) zbliżony udział maksymalnego obciążenia (58–62%),
e) ze względu na inne jednostki napędowe, ustalone prędkości nie są jednakowe a wynikają bezpośrednio z charakteru pracy w lotach akrobacyjnych.
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Rys. 9.1. Test badawczy dla samolotu akrobacyjnego Zlin 50LS przedstawiony we współrzędnych
względnych n/nmax-Ne/Nemax
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Rys. 9.2. Test badawczy dla samolotu akrobacyjnego Extra 330LC przedstawiony we współrzędnych
względnych n/nmax–Ne/Nemax

4. Zróżnicowane konstrukcyjne silniki analizowanych samolotów poddano badaniom
w autorskim teście emisyjnym. Silnik samolotu Zlin 50LS w stosunku do samolotu
Extra 330LC:
a) cechował się zwiększonym natężeniem emisji tlenku węgla o ponad 70% w stosunku
do silnika Extra 330LC,
b) zwiększonym o ponad 90% natężeniem emisji węglowodorów,
c) mniejszym natężeniem emisji dwutlenku węgla (o 30%), co wynika z mniejszej mocy maksymalnej i jednocześnie mniejszych mocy na obciążeniach częściowych,
d) mniejszym natężeniem emisji tlenków azotu o około 90%, co wynika z mniejszego
wysilenia starszej konstrukcji silnika.
5. Powyższe wyniki badań wskazują na możliwość prowadzenia diagnostyki emisyjnej
silników samolotów akrobacyjnych, mimo, że przeprowadzone próby przedlotowe nie
wskazywały na pogarszający się jego stan diagnostyczny.
6. Analiza emisyjna silnika samolotu akrobacyjnego, tak jak ma to miejsce w przypadku
silnika spalinowego w pojazdach samochodowych, przyczynia się do znacznie szybszego wykrycia stanu niezdatności eksploatacyjnej, niż ocena na podstawie jego stanu mechanicznego.
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9.3. Wnioski metodyczne
Jak wspomniano powyżej, istnieją ograniczenia sprzętowe i prawne dotyczące bezpośrednich pomiarów emisji spalin podczas lotów samolotów akrobacyjnych. Mimo takich ograniczeń możliwe jest przedstawienie, na podstawie prowadzonych badań, wniosków metodycznych:
1. Wykorzystano możliwości zapisu danych diagnostycznych silników samolotów akrobacyjnych podczas lotu w celu odwzorowania ich pracy w warunkach stacjonarnych.
2. Do budowy testów emisyjnych wykorzystano warunki pracy silnika spalinowego
z uwzględnieniem:
a) prędkości obrotowej silnika,
b) obciążenia silnika,
c) czasu jego pracy podczas wykonywania zadań akrobacyjnych.
3. Opracowane unikatowe testy emisyjne uwzględniają specyficzne warunki każdego
z samolotów akrobacyjnych i zamontowanych w nich silników spalinowych.

9.4. Wnioski utylitarne
Liczebność samolotów akrobacyjnych w Polsce nie jest dość znaczna, jednakże widowiskowość pokazów wskazuje na istnienie dużego zainteresowania publiczności. Stanowi to
więc o potencjale lotniczym, ale jednocześnie jest przyczynkiem do analiz związanych
z ochroną środowiska naturalnego. Powoduje to, że nawet niewielka liczba takich maszyn
powinna być poddawana badaniom emisyjnym.
Wnioski utylitarne dotyczące samolotów akrobacyjnych w aspekcie oceny emisyjnej są następujące:
1. Ocena zdatności emisyjnej samolotów wymaga indywidualnego dopasowania warunków prowadzenia testów do samolotu i silnika.
2. Zaproponowany test stacjonarny może w znacznym stopniu zastąpić próby przedlotowe
z jednoczesną oceną sprawności emisyjnej jako elementu diagnostycznego silnika tłokowego.
3. Możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa lotów (samolotów i pilotów) ze względu na
możliwość wczesnego wykrycia ewentualnych usterek emisyjnych, które są praktycznie
nie do wykrycia podczas standardowych prób przedlotowych.
4. Prowadzone testy emisyjne zamiast prób przedlotowych, pozwalają poprawić parametry
ekologiczne silników spalinowych oraz skrócić do minimum eksploatację samolotów
w warunkach zwiększonej emisji spalin.
5. Analiza porównawcza wyników badań w autorskim teście samolotów akrobacyjnych
oraz samolotów np. klasy Cirrus wskazuje na istnienie dużych podobieństw w końcowych wynikach emisji spalin, mimo częściowo odmiennych testów badawczych (trójoraz pięciofazowych). Oznacza to, że zaproponowane testy badawcze i ich wyniki mogą
być odnoszone i porównywane także do innych typów samolotów.

9.5. Wnioski perspektywiczne
Zastosowanie nietypowej metodyki oraz wykonanie może przyczynić się do powstania
przepisów regulujące emisję spalin dla akrobacyjnych silników tłokowych. Proponuje się następujące dalsze prace w tym zakresie:
1. Opracowanie rejestratora parametrów lotu samolotów sportowych. Analiza danych dotyczących położenia przepustnicy oraz prędkości obrotowej silnika pozwala na stworzenie testu stacjonarnego każdego typu samolotu akrobacyjnego.
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2. Minimalizacja gabarytów i masy aparatury pomiarowej umożliwiłaby w przyszłości
prowadzenie pomiarów związanych z emisyjnością samolotów sportowych podczas lotu.
3. Ogólny test emisyjności samolotów akrobacyjnych może w przyszłości spowodować
kontrolę emisji związków szkodliwych spalin podczas wykonania lotów akrobacyjnych.
4. Kontrola emisyjna silnika w warunkach stacjonarnych lub w locie może zwiększyć
sprawność takich jednostek przez optymalizację warunków pracy silnika spalinowego w
warunkach nieustalonych.
5. Badane samoloty cechuje ręczny dobór mieszanki paliwowo-powietrznej, realizowany
przez pilota, co jest rozwiązaniem przestarzałym i w celu zmniejszenia emisji związków
toksycznych, należałoby zastosować układ automatycznej regulacji składu mieszanki
paliwowo-powietrznej. Wraz z zastosowaniem doładowania, teoretycznie możliwa byłaby praca tych silników na mieszance stechiometrycznej, co pozwalałoby zastosować
trójfunkcyjny reaktor katalityczny, znacząco ograniczający emisję tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu.
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Assessment of harmful exhaust emissions
during aerobatic aircraft flights
Summary

The dissertation concerns the emissivity assessment of aviation piston engines in sports
aircraft during aerobatic flights. The main thesis of the article: There is a possibility to assess
the impact of aerobatic aircraft engines on the environment, and two auxiliary theses. First:
There is a possibility to develop a tool to assess the emissivity of aerobatic aircraft engines.
Second: The analysis of the operating conditions of internal combustion engines used in aerobatic aircraft will enable the verification of the research test designed to reflect the operating
conditions of these engines. The tests were carried out on two models of aerobatic aircrafts
equipped with piston engines: Zlin 50LS (engine: Lycoming AEIO-580 B1A) and Extra
330LC (engine: Lycoming-540 L1B5D).
A typical aerobatic system was prepared to carry out the research task. Test flights were
performed, during which the throttle position and the engine rotational speed values were recorded. In order to do this, a special "black box" was developed, thanks to which it was possible to make the required measurements. Sports planes do not have any flight data recording
devices by default, unlike the F-16 fighter jet. Semtech DS measuring equipment, belonging
to the Institute of Internal Combustion Engines and Powertrains, Poznan University of Technology, will be used for further stages of the work. In the preliminary tests, the values of the
aircraft engine rotational speeds during the aerobatic flight were presented. Theoretical and
computational values of the engine operating parameters were recorded, and the characteristic
points were determined, and using this data the ground tests were performed using exhaust
emission measurement equipment. An emission test for aerobatic aircraft was also developed
at a later stage. The use of an unusual methodology in how such tests are performed may become the basis for the creation of new exhaust emissions regulations for aircraft with piston
engines, which would help in the accurate assessment of the environmental threat they pose.
Nowadays, it is only possible to perform a stationary test, due to the maximum allowable
weight of the aerobatic aircraft's payload for take-off and the necessary space in the cabin not
being sufficient to carry the necessary measuring equipment. Information on emissions would
undoubtedly be helpful in reducing the impact of exhaust emissions on the environmental
pollution level. In the future, this could enable optimization of piston engines operation, and
thus reduce the resulting exhaust emissions.
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