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ЕЛЕКТРОНАГРIВАЛЬНI ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ  

ЗАПОБIГАННЯ ОБЛЕДЕНIННЮ ЛIТАКА 

Електричне протиобледеніння споживає більше енергії, ніж зазвичай 

доступне від генераторів. Таким чином, електричне протиобледеніння стає 

можливим лише у тому випадку, якщо електроенергія просто використову-

ється протягом обмежених проміжків часу для розтоплення льоду та відді-

лення його від крила. Тоді повітряний потік просто відносить лід, що уни-

кає необхідності додаткової енергії для розтоплення або навіть повного 

випаровування льоду. Крижані плити, що утворюються на крилі, можуть 

бути віднесені повітряним потоком, якщо плити відокремлені одна від од-

ної. Розділення досягається за рахунок постійно нагрітих розділових смуг.  

Протиобледенiння – це запобігання утворенню льоду на захищеній 

поверхні шляхом випаровування води, що потрапляє, або шляхом її відті-

кання та замерзання на некритичних ділянках. 

«Power by Wire», «Всі електричні літаки» або «Більш електричні лі-

таки» обговорюються роками. Застосування цих концепцій у цивільній аві-

ації, однак, було значно уповільнено через те, що в «Всіх електричних лі-

таках» не тільки виробництво електроенергії, але й усі споживачі повинні 

бути електричними. Наприклад, впровадження електричних первинних ор-

ганів управління польотом, гальмівних систем або систем протиобледенін-

ня викликало багато проблем, та їх загальні економічні переваги часто бу-

ли неясними [1]. 

Щоб довести переваги електричних систем, завжди необхідні дослі-

дження компромісу. Ці компромісні дослідження необхідні вже на самих 

ранніх етапах проекту літака. Ці ранні етапи проекту характеризуються ві-

дсутністю даних і дуже обмеженим часом дослідження. Часто багато варі-

антів системи доводиться перевіряти за допомогою обмеженої кількості 

інженерів. Швидкі та прості у використанні методи підручника, як прави-

ло, є хорошим способом роботи в такій ситуації. 

Системи термічного захисту від льоду класифікуються за трьома 

принципами: 

1. Випарні системи проти обмерзання забезпечують достатню кількість те-

пла для випаровування всіх крапель води, що потрапляють на нагріту 

поверхню. 

2. Системи проти обмерзання забезпечують достатньо тепла, щоб запобіг-

ти замерзанню на нагрітій поверхні. За межами нагрітої поверхні вологої 

системи вода може замерзнути, що призведе до зворотного льоду. Сис-
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теми, що працюють у вологому стані, мають бути спроектовані ретель-

но, щоб не допустити накопичення льоду в критичних місцях. 

3. Циклічні системи протиобледеніння періодично видаляють невеликі 

скупчення льоду, розплавляючи поверхню-лід з високою швидкістю 

введення тепла. 

Випарна система захисту від обмерзання використовує найбільше 

енергії з трьох представлених принципів захисту від льоду, а циклічне 

протиобледеніння використовує найменше енергії. 

Проти замерзаючі нагрівальні шари часто використовуються в пок-

риттях великого радіочастотного (РЧ) обладнання, такого як радар, для ви-

далення льоду, який може пошкодити конструкції або зробити їх нестабі-

льними [2].  

Підготовка тонкої плівки на глибину до шкіри, товщина якої дуже 

мала відносно глибини РЧ шкіри (або проникнення), є ключем до мініміза-

ції поглинання РЧ. Глибина шкіри типових металів становить близько мік-

рометра в частотному діапазоні гігагерц. Як наслідок, звичайним провід-

ним матеріалам (наприклад, металам) дуже важко утворювати плівки ве-

ликої площі під шкіру. 

Плівка графенових нанострічок досить тонка, щоб дозволити пере-

дачу радіочастот. Це безметалеве, надлегке, міцне та масштабоване 

РЧ-прозоре провідне покриття на основі графену може значно зменшити 

розмір і вартість покриттів проти обмерзання для кришок радіочастотного 

обладнання. Це важливо для багатьох авіаційних застосувань.  

Системи, які подають гаряче повітря для розтоплення льоду з ураз-

ливих місць, використовуються десятиліттями, але вони важкі, неефектив-

ні та вимагають постійного обслуговування. Вони також потребують біль-

шої потужності при використанні з полімерними композитами, армовани-

ми вуглецевим волокном (CFRP), які все частіше зустрічаються для паса-

жирських літаків (наприклад, Boeing 787 містить >50 % вуглецевих воло-

кон). 

Дослідники з Університету Королеви в Белфасті починають з малю-

вання «павутини CNT» – безперервної плівки з горизонтально орієнтова-

них CNT (вуглецевих нано-трубок). Хоча електричний опір полотна має 

високу провідність уздовж напрямку витяжки, його можна контролювати 

шляхом накладання окремих шарів. Були виготовлені пакети вуглецевих 

нано-трубок із 10 - 40 шарів і затвердили смолою зі скловолокна для забез-

печення структурної підтримки, а мідна фольга під’єднана зразки до дже-

рела живлення. Команда також виготовила серію вуглецевого волокна з 

еквівалентними опорами для порівняння. Було виявлено, що зразки з 10, 

20, 30 і 40 шарами полотна вуглецевих трубок мають дуже подібну стій-

кість до зразків вуглецевого волокна з 4, 8, 12 і 16 шарами відповідно [3]. 
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Нагрівачі з вуглецевих трубок досягли вищої швидкості нагрівання 

та охолодження, ніж еквівалентні обігрівачі вуглецевого волокна – напр. 

через 30 секунд зразок CNT-40 досяг 95°C, тоді як CFRP-12 досяг 39°C. Це 

вказує на те, що обігрівачі з вуглецевими трубками можуть позбавлятися 

від льоду з меншим часом і енергією, ніж нагрівачі вуглецевого волокна. 

Паки CNT також були значно більш термічно однорідними, ніж CFRP – ав-

тори пояснювали це наявністю великого температурного градієнта всере-

дині CFRP через його товщину (CFRP -16 був у десять разів товщі, ніж 

CNT -40). 

Випробування характеристик вуглецевих нагрівачів показали, що 

половина штабелів CFRP була ефективною, тоді як лише CNT -10 не зміг 

досягти результатів. Протиобледенiння вимагає додаткової енергії для по-

долання прихованої теплоти плавлення, і зразки були встановлені вертика-

льно, щоб представляти передні кромки. У змодельованих умовах польоту 

обігрівач CNT -40 позбавив від льоду випробувану поверхню за 15 секунд, 

у порівнянні з 25 секундами для найкращого обігрівача з вуглецевого во-

локна. 

У порівнянні із нинішніми найсучаснішими системами, їх 

CNT-нагрівач володіє незначною вагою, швидким і рівномірним нагріван-

ням, ефективним споживанням енергії. 
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