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КОНСТРУКЦІЇ ЕЛЕКТРОНАГРIВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕ-

МИ ЗАПОБIГАННЯ ОБЛЕДЕНIННЮ ЛIТАКА 

 
Актуальна задача вивільнення від льоду поверхні літальних апаратів 

має вирішальне значення в умовах зміни температур та тривалих польотів.  

Наявність на поверхні літака обледеніння призводять до того, що його ва-

жливі контрольні поверхні стають шорсткими та нерівними. Тому відбува-

ється порушення рівномірного потоку повітря і погіршення здатності кри-

ла генерувати підйомну силу, що перешкоджає правильному руху літаль-

них апаратів. 

У роботі вирішувалися наступні задачі: 

Дослідження використання вуглецевих наноматеріалів у різних по-

лімерних композитних матрицях у якості нагрівального елементу (НЕ). Ро-

зробка конструкції нагрівального елементу протиобліднювальної системи 

(НЕ ПОС) щодо заміни діючого нагрівального елементу на композит із ву-

глецевими наноматеріалами. Апробування на експериментальному стенді 

та визначення параметрів різних варіантів НЕ ПОС для впровадження у 

літаку. Розробка конструкції та монтажу НЕ із використанням вуглецевих 

наноматеріалів. 

Для захисту сучасних літальних апаратів від зледеніння у переважній 

більшості випадків застосовуються теплові системи, які поділяються на дві 

основні групи: електричні та повітряно-теплові. Поставлена задача заміни 

металевих НЕ на полімерні струмопровідні плівки із використанням вуг-

лецевих наноматеріалів. 
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У роботі проведено дослідження використання вуглецевих нанома-

теріалів у різних полімерних композитних матрицях в якості НЕ. 

Розроблено конструкції НЕ ПОС щодо заміни діючого нагрівального 

елементу на багатошарові покриття. 

На експериментальному стенді проведено визначення параметрів 

НЕ ПОС. Розроблена конструкція та схема монтажу НЕ ПОС. 

Створена схема стартап-проєкту.  
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