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ZAJÍMAVÁ TECHNIKA
FOTO: Cirrus

TEXT: DOBROSLAV CHROBÁK

Mnohý z pilotů zažil let s námra-
zou, kdy kusy ledu zmizely z kříd-
la až s „bouchnutím“ kol o zem. 

Zbytek ledu se po tomto šťastném přistání 
použil jako led do whisky k oslavě šťastného 
přistání. Tento způsob odstraňování námrazy 
však zatím nebyl certifi kován a přednost sa-
mozřejmě mají osvědčené systémy.
Všechna dnes vyráběná dopravní letadla 
jsou vybavena různými zařízeními pro „boj“ 
s námrazou. U letadel menších, tzv. katego-

rie všeobecného letectví (General Aviation), 
je odmrazovací systém De Ice nebo proti-
námrazový systém Anti Ice, spíše vzácností. 
Z provozu jsou známé úspěšné nafukovací 
náběžné hrany v kombinaci s vyhříváním 
vrtulí a čelního skla, použité například u le-
tadel Piper Seneca, Piper Meridian a Piper 
Matrix. Nafukování náběžných hran je však 
nutné správně načasovat. Brzké nafouknutí 
námrazu neodstraní a při pozdním nafouk-
nutí pak zvětšující se námrazu není možné 

odstranit. Velkou výhodou tohoto systému je 
jeho neomezené časové použití.
Další systém představuje vyhřívání kritických 
míst teplým vzduchem odebíraným z výfuku. 
V minulosti bylo použito i u menších leta-
del, například u československého aerotaxi 
L-2OO Morava. Tento systém je velice úspěš-

ný u velkých dopravních letadel, ale u men-
ších letadel stojí posádka před rozhodnutím, 
zda se pokusit vyhřát náběžnou hranu křídla 
nebo interiér letadla.
V posledních létech se stále více setkáváme 
i v našich zeměpisných šířkách se starono-
vým kapalinovým ochranným systémem tzv. 
TKS Ice Protection System. Z menších letadel 
je použit například u letadel Cirrus SR 22 

Kapalinové odmrazování
Námraza je v letectví obecně známý nebezpečný jev. Ročně se na světě stává několik přípa-
dů s tragickým koncem, kde námraza sehrává rozhodující roli při IFR letech. Každý, kdo létá 
alespoň rekreačně lety podle přístrojů, ví, jakým strašákem námraza je. Zejména v zimních 
obdobích, kdy jsou splněny obě podmínky pro vznik námrazy, a to vysoká vlhkost s teplotami 
ovzduší blízkými nule již od země.
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a SR 22 Turbo nebo Piper Saratoga. Vylep-
šený nový systém, označovaný jako TKS FIKI 
je certifi kován do podmínek známé námra-
zy a proti předchozím provedením od jiných 
fi rem je nyní posunut téměř k dokonalosti. 
Jeho jednoduchost, účinnost a cenová do-
stupnost přispěly k rozšíření a instalaci do 
řady malých jednomotorových letadel. V ná-
sledujících řádcích se na něj podíváme poně-
kud podrobněji.

TKS - Basic Ice Protection System

TKS systém pracuje na principu distribuce gly-
kolové kapaliny na kritická místa - náběžné 
hrany křídla a vodorovných ocasních ploch, vr-
tuli a čelní štítek. Náběžná hrana je vyrobena 
z tenkého titanového plechu, jehož povrch má 
velké množství laserem vypálených mikropó-
rů, do kterých je čerpadlem vtlačena kapalina 
na bázi glykolu, tvořící po hloubce profi lu mik-
roskopický ochranný fi lm proti námraze nebo 
pro její odstranění. U vrtule je kapalina přivá-
děna na kořeny vrtulových listů, kde je z kapi-
lár vytlačována a následně pomocí odstředivé 
síly rozprostřena po celém listu vrtule.
Tento systém není certifi kován do podmínek 
známé námrazy, je řešením převážně pro 
„vykoupení se“ z nebezpečné situace a záro-
veň výrazně zvyšuje pravděpodobnost dole-
tět bezpečně do cíle.
 
TKS FIKI - Flight Into Known Icing 

Protože stávající odmrazovací zařízení TKS - 
Ice Protection System není certifi kováno do 
podmínek známé námrazy, stalo se dalším 
vývojovým krokem zvyšujícím bezpečnost 
letadel Cirrus, zdokonalení TKS systému, za-
končené plnou certifi kací pro provoz za pod-
mínek známé námrazy.
Nový systém označený FIKI má v porovná-
ní s klasickým TKS navíc odmrazován i kýl. 
Součástí nového systému je záložní čerpadlo, 
osvětlení náběžné hrany křídla i ocasních 

ploch pro vizuální kontrolu stavu námrazy 
a navíc je součástí systému i vyhřívání sní-
mače varování pádové rychlosti. Dalším prv-
kem je zvláštní ostřikovač čelního skla pilotní 
kabiny, který společně s vyhříváním celého 
čelního skla teplým vzduchem tvoří dokonalý 
systém. Dvojnásobné zvětšení rovněž dozna-
la u FIKI i nádrž odmrazovací kapaliny. Nyní 
je zdvojená a má objem 2 x 4 US galony, tzn. 
celkem  použitelných 8 US galonů (30 litrů) 
kapaliny. Její množství je společně s teplotou 

okolního vzduchu zobrazováno na displeji, 
kde se zobrazuje i čas, který je využitelný pro 
jednotlivé režimy. V režimu Normal lze u Cir-
rusu SR22 G3 použít odmrazovací systém 
po dobu 80 minut a v režimu Max se doba 
použití zkrátí na polovinu. Přepínání nádrží 
s kapalinou je automatické, ale je možné pře-
jít i do manuálního režimu.
Výhodou kapalinového odmrazovacího sys-
tému je jeho vysoká účinnost. Naopak nevý-
hodou je omezený objem a tím i čas použití 
kapaliny. V praxi lze provozní čas prodloužit 
včasným ošetřením kritických míst - zapnu-
tím systému před vstupem do podmínek 

námrazy tzn. před vlétnutím do vodou na-
sycené oblačnosti u teplot okolo nulové izo-
termy. Dalším praktickým řešením je zásoba 
kapaliny v kanystru v zavazadlovém prostoru 
s možností dolití na letišti, před dalším letem. 
Navíc existují i jiné možnosti, jak se námraze 
vyhnout nebo zmírnit její následky např. změ-
nit letovou hladinu. 

Cirrus SR 22 Turbo je standardně vybaven 
kyslíkovými dýchači, to společně s 300koň-
ským přeplňovaným motorem, dostupem 
až FL 250 a maximální cestovní rychlostí 
215 knotů TAS dává výbornou kombinaci pro 
létání za téměř všech meteorologických pod-
mínek po celém světe. �

Provozní limity TKS FIKI SR 22 a SR 22 Turbo
Minimální rychlost pro let v námraze 95 KIAS
Maximální rychlost pro provoz 177 KIAS nebo 204 KTAS
Doporučená rychlost pro vyčkávaní 120 KIAS

Minimální provozní teplota - 34 °C
Provoz v režimu NORMAL 150 min 
Provoz v režimu HIGH 75 min 
Provoz v režimu  MAX 37,5 min 
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