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1. 1. Двоконтурні ТРД – класифікація і загальна характеристика
Двоконтурні ТРД на сьогоднішній день є найбільш поширені в авіації. По
зрівнянню з іншими типами ТРД вони мають таки переваги:
- ДТРД мають кращу економічність та ефективність на дозвукових
швидкостях польоту;
- ДТРД дають змогу реалізувати більш високі значення температури газів
перед турбіною, що зумовлено меншою довжиною лопаток турбіни,
меншою поверхнею охолодження і наявністю організованого обтікання
внутрішнього контуру холодним повітрям зовнішнього контуру.
Класифікацію ДТРД приведено на рисунку 1.
Двоконтурні ТРД

Двоконтурні ТРД з
роздільним
виходом потоків

Двоконтурні ТРД з
заднім
розташуванням
вентилятора
Двоконтурні ТРД з
переднім
розташуванням
вентилятора

Двоконтурні ТРД зі
змішуванням
потоків

Двовальні ДТРД

Двоконтурні ТРД з
форсажною
камерою

Тривальні ДТРД

Рисунок 1. Класифікація ДТРД
По характеру взаємодії потоків 1-го і 2-го контурів ДТРД поділяють на дві
групи:
- ДТРД з роздільним виходом потоків;
- ДТРД зі змішуванням потоків.
Всередині кожної групи можливо виділити таки класифікаційні подгрупи:
1) По розташуванню вентилятора:
- ДТРД з переднім розташуванням вентилятора;
- ДТРД з заднім розташуванням вентилятора.
2) За кількістю валів газогенератора:
- двовальні;
- тривальні.
3) За наявності форсажної камери.
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Схеми ДТРД з переднім і заднім розташуванням вентиляторів і роздільним
виходом потоків показані на рисунку 2 а,б.
2-ий контур
1-ий контур

а)
ВхП

Вн

КНТ

КВТ

КЗ

Тквт Ткнт

ВихП

2-ий контур
1-ий контур

б)
ВхП

КВТ

КНТ

КЗ

Тквт Ткнт

Вн

ВихП1
ВихП2

Рисунок 2. Схеми ДТРД з переднім (а) і заднім (б) розташуванням вентилятору і
роздільним виходом потоків
На рисунку 3 показано схему ДТРД зі змішенням потоків і з форсажною камерою
2-ий контур
1-ий контур

ВхП

Вн

КНТ

КВТ

КЗ

Тквт Ткнт

ФК

ВихП

Рисунок 3. Схема ДТРД зі змішенням потоків і з форсажною камерою
Двовальні і тривальні ДТРД з роздільним виходом потоків в основному
призначені для дозвукових літаків. ДТРД з переднім розташуванням вентилятора
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надають можливість досягти великих ступенів підвищення тиску у внутрішньому
контурі.
ДТРД зі змішенням потоків і форсажною камерою використовуються на
надзвукових літаках.
Двовальну схему можна розглядати як окремий випадок тривальної, в якої
відсутні компресор і турбіна середнього тиску.
2. Основні параметри ДТРД
Витрата повітря:

G  GI  GII  GI 1  y  (1)

G II
- ступень двоконтурності.
GI
Тяга ДТРД (сума реактивних тяг 1-го і 2-го контурів):

де y 

R  RI  RII  GI RудI  GII RудII  GI  RудI  yRудII  (2)

c5I  V
c5II  V
де RудI 
, тоді:
; RудII 
g
g
G
R  I  c5I  V   y  c5II  V   (2a)
g
Секундна витрата палива:
GT  GTI  GTII (3)
Витрата палива на 1 кг сумарної витрати повітря:
G
G  GTII m I  ym II
mT  T  TI

(4)
GП
G I  G II
1 y
Питома витрата палива:
m  ym II
С уд  3600 I
(5)
RудI  yRудII

Приріст кінетичної енергії, віднесене до 1 кг сумарної витрати повітря:
K I  K II
K 
(6)
1 y
де К I

c 

I
5

2

c 


V 2

II
5

2

V 2

; К II
2g
2g
Зовнішнє тепло, віднесене до 1 кг сумарної витрати повітря:
I
II
qвн
 yqвн
(7)
qвн 
1 y
c
c pm II *
I*
I*
II
T

T
;
q

T3  T2II * ;
де qвнI  pm
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I
II
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Тяговий к.к.д.

R 

R удV
K

Ефективний к.к.д.

Загальний к.к.д.
R удV
qвн

R

удI

 yR удII V

K I  yK II

(8)

AK
K  yK II
 A II
(9)
qвн
qвн  yqвнII

е 

0  А



А

R

удI

 yR удII V

qвнI  yqвнII

  Re (10)

3. Термодинамічні основи регулювання ДТРД
Режим роботи ДТРД характеризується більшим числом незалежних змінних,
ніж ТРД. Це визначає мати додаткові органи регулювання для здійснення
найвигіднішого розподілення витрати повітря і ефективної роботи між контурами,
реалізації заданого закону витрати палива, тощо.
У відповідності з тим ДТРД має, в порівнянні з ТРД додаткові регулюючи
параметри:
- витрати палива в другому контурі GTII ;
- кут установки лопаток НА компресора другого контуру;
- площину вихідного (критичного) перерізу реактивного сопла другого
контуру f5II , тощо.
А також, відповідні їм органи регулювання.
Регулюючи фактори додатково визначають фізичні режимні параметри ДТРД:
- температуру на виході з камери згорання другого контуру Tф*II  ;
- роботу, що передається з 1-го контуру для приведення компресора другого
контуру і еквівалентній їй коефіцієнт розподілення ефективної роботи між
контурами (х);
- степінь стискання в компресорі другого контуру (  КII );
- обороти компресора другого контуру;
- витрату повітря в другому контурі, тощо.
Число регулюючих факторів дорівнює числу параметрів, що регулюються.
Наприклад:
Тип двигуна
Регулюючи
Параметри, що
фактори
регуллються
I
II

ДТРД
GT , f5 , f5
n,T3 , KII

n1, n2 ,T3
ДТРДФII

II
GT , GTф
, f 5I , f 5II


n, T3 , Tф* II ,  KII

З таблиці видно, що число незалежних параметрів, що регулюються, у ДТРД
більше, ніж у ТРД.
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f 5II

Регулятор
реактивного сопла
II контуру

nНД

Агрегат
об єдненного
управління

ДТРД
nВД , Т 3*

GT

Регулятор подачи
палива

рН , Т Н
Рисунок 4. Структурна схема регулювання ДТРД з двома регуляторами –
подавання палива і реактивного сопла 2-го контуру

На рисунку 4 показана схема регулювання ДТРД з двома регуляторами –
подавання палива і реактивного сопла 2-го контуру. Зв’язок між регулюючими
факторами і параметрами, що регулюються, в даної схемі така:
GT  nВД  Т 3 ; f 5II  nНД
II
GTф

Регулятор подачи
палива в форсажну
камеру

TфII *

Агрегат
об єдненного
управління

ДТРДФII
n, T3*

GT

Регулятор подачи
палива в основну
камеру

рН , Т Н
Рисунок 5. Структурна схема регулювання ДТРДФ з регуляторами подання
палива в основну і форсажну камери згорання

На рисунку 5 показана схема регулювання ДТРДФ з двома регуляторами –
подавання палива в основну і форсажну камери згорання. Зв’язок між
регулюючими факторами і параметрами, що регулюються, в даної схемі така:
GT  Т 3  n; GТф  Т ф* II

